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Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 13, que va tenir lloc el
dia 16 de març de 2021

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.1.1

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-314/2020).

2.1.2

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-315/2020).

2.1.3

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-24/2021).

2.1.4

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-38/2021).

2.1.5

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-39/2021).

2.1.6

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-21/2020).

3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 50/2020).
3.1.2 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 75/2020).
3.1.3 Aprovar, si escau, la desestimació de les al·legacions presentades i imposició
d’una sanció per haver transmès un gos potencialment perillós a una persona
que no disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció
(SPU.SAN 79/2020).
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos
potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 18/2021).
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries
per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 17/2021).
4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions
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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. 13 que correspon a la
sessió ordinària del dia 16 de març 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”.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.1.1

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.CVP314/2020).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 18 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 13/12/2020 i quan eren les 22:00 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 695 i 718 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar diversos 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 i, més concretament, a la Plaça Catalunya, 10 de
Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer LLEIDA 6, AT de
MANRESA, com a presumpte responsable de 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.
Que a l’acta estesa a l’efecte pels agents denunciants consta que la persona
denunciada manifesta que dos dels gossos són seus i els altres dos són de la seva
parella que està complint condemna a la presó de Brians. També consta que dos
dels gossos són de raça American Stafforshire, l’altre és creuat de Pit Bull i el quart
de Podenc.
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 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.
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L’article 42.4.d) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció lleu
tenir més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.
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 una multa de 150,25 euros fins a 1502,53
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 LLEIDA
6, AT de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció greu consistent en
portar més d'un gos de raça potencialment perillosa, deslligats i sense morrió a la
Plaça Catalunya, 10 de Manresa, el dia 13/12/2020, segons estableix l’article 42.3.e)
de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de
companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa imposar una
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sanció de multa per un import de 900,00 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.e) es pot sancionar
amb una multa de 150,25 euros fins a 1502,53 euros.

3.

Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de
la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció
Civil, essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

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.

4.

5.

Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.

6.

Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i
aportar els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest
termini, podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa
dels mitjans dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f)
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència,
l’interessat
7.

Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb
trasllat de les actuacions.”

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

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.CVP315/2020).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 18 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 14/12/2020 i quan eren les 07:00 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 667 i 714 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar els gossos de races potencialment perilloses
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 i, més concretament, al
Camí Vell de Santpedor de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer C de CERVANTES 16,
4t 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.
Que a l’acta estesa a l’efecte també consta que el gos és presumptament de raça Pit
Bull, que no consta censat i que circulava tot sol, sense collar, ni morrió a prop de
l’escola la Sèquia. El propietari ha manifestat que se li havia escapat i l’estava buscant.
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 una multa de 150,25 euros fins a 1502,53
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.
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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
CERVANTES 16, 4t 1a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció
greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense
morrió pel Camí Vell de Santpedor de Manresa, el dia 14/12/2020, segons estableix
l’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa imposar una
sanció de multa per un import de 600,00 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.e) es pot sancionar amb una
multa de 150,25 euros fins a 1502,53 euros.
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil,
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Informar a la persona 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 sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar
els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini,
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència,
l’interessat
7. Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb trasllat
de les actuacions.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.3

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.CVP24/2021).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 18 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 13/01/2021 i quan eren les 15:40 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 705 i 713 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de trobar-se el gos potencialment perillós de raça Rotweiler
en llocs públics sense morrió i, més concretament, al Passeig del Riu de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer CTRA del PONT DE
VILOMARA 118, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable de 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.
Que a l’acta estesa a l’efecte també consta que la persona denunciada no desitja
signar l’acta, si bé resta informat verbalment.
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
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greu 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 sancionarà 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 NIE XXX i domicili a CTRA del
PONT DE VILOMARA 118, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable de la
infracció greu consistent en tenir un gos de raça potencialment perillosa sense
morrió al Passeig del Riu de Manresa, el dia 13/01/2021, 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 de multa per un import de 450,00 euros.
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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.
2.

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.
3.

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.
4.

Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
5.

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.
6.

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
Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb
trasllat de les actuacions.”
7.

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.
2.1.4

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.CVP38/2021).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 18 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
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“En data 26/01/2021 i quan eren les 10:50 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 661 i 712 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(Doberman) deslligat 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 i, més
concretament, al Parc de Puigterrà de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI núm. XXXi domicili al carrer de SANT
MAURICI 55, 4t 2a de MANRESA, com a presumpte responsable del la infracció
indicada al punt anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
Que malgrat la persona denunciada va intentar escapar-se i desobeir les ordres dels
agents, en un moment posterior es va poder identificar pels agents 661 i 719, en una
nova intervenció del dia 28 de gener de 2021.
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 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 una multa de 150,25 euros fins a 1502,53
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
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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 SANT
MAURICI 55, 4t 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en tenir un gos de raça potencialment perillosa (Doberman) sense lligar i
sense morrió al Parc de Puigterrà de Manresa, el dia 26/01/2021, segons estableix
l’article 42.3.e) l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa imposar una
sanció de multa per un import de 600,00 euros.
Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb
una multa de 150,25 euros fins a 1502,53 euros.
2.

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.
3.

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.
4.

Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
5.

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
6.
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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
Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb
trasllat de les actuacions.”
7.

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.
2.1.5

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.CVP39/2021).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 18 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 28/01/2021 i quan eren les 10:48 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 661 i 719 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(Doberman) deslligat 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 i, més
concretament, al Parc de Puigterrà de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer de SANT MAURICI 55, 4t
2a de MANRESA, com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt
anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, la qual no
va voler signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició, si bé
va quedar informat verbalment.
Que arran d’aquesta intervenció es va comprovar que la persona denunciada era la
mateixa persona que el dia 26 de gener havia comés la mateixa infracció i que no es
va poder identificar per escàpol en el moment de la primera presumpta infracció.
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 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.
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L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció greu de l’article
42.3.e) es sancionarà amb una multa de 150,25 euros fins a 1502,53 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 SANT
MAURICI 55, 4t 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en tenir un gos de raça potencialment perillosa (Doberman) sense lligar ni
morrió al Parc de Puigterrà de Manresa, el dia 28/01/2021, segons estableix l’article
42.3.e) 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 de multa per un import de 900,00 euros.
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Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb
una multa de 150,25 euros fins a 1502,53 euros.
2.

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.
3.

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.
4.

5.

Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.

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.
6.

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
Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb
trasllat de les actuacions.”
7.

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.
2.1.6

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP21/2020).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 19 de març de 2021,
que es transcriu a continuació:
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“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de febrer de 2020, es va acordar
iniciar un procediment sancionador a XXX, amb passaport de Bolívia XXX i domicili al
C de GUILLEM CATÀ 9, 2n de MANRESA, pel fet de incomplir la normativa de
l'ordenança de tinença d'animals al portar un gos de raça American Stafforshire sense
lligar i sense morrió al Parc de Puigberenguer de Manresa el dia 29/01/2020.
Que el dia 4 de gener de 2021, 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 10/02/2021.
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 no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció greu
el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió 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 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 600,00€.
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 16/03/2021 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
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ACORDS
“ 1. Sancionar amb una multa de 600,00€ a XXX, amb passaport de Bolívia XXX i
domicili al C de GUILLEM CATÀ 9, 2n de MANRESA, pel fet de incomplir la normativa
de l'ordenança de tinença d'animals al portar un gos de raça potencialment perillosa
sense lligar i sense morrió, al Parc de Puigberenguer el dia 29/01/2020, 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.
3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 50/2020).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de
28 de març de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2020 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 22 de desembre
de 2020 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX,
com la persona 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 1
de febrer de 2021, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 17 de febrer de 2021 l’instructor 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
8 de març de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat 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 amb NIF. XXX, amb domicili al carrer Nou
de Santa Clara, 27 3r 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 ser el
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a la persona 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.”
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.
3.1.2 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 75/2020).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de
19 de març de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2021 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:
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 instructor de l’expedient. En data 1 de febrer de
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX,
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com la persona responsable d’una infracció de caràcter
sancionable amb una multa de 300,52 € a 2.404,05 €.

greu que podia ser

El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació de l’expedient
sancionador es va notificar el 5 de febrer de 2021, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 23 de febrer de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que es va notificar l’1 de març de 2021, 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 per la Cap d’Unitat 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 núm. XXX), amb domicili al c/ Bruc,
54 EN 1a 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 de raça potencialment perillosa 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 persona 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.”
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.
3.1.3 Aprovar, si escau, la desestimació de les al·legacions presentades i
imposició d’una sanció per haver transmès un gos potencialment perillós
a una persona que no disposa de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 79/2020).
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de
19 de març de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 26 de gener de 2021 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en haver fet la transmissió d’un gos de raça potencialment perillosa a persones que no
disposen de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 1 de febrer de
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la
persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació de l’expedient
sancionador es va notificar en data 18 de febrer de 2021. El sr. XXX en data 19 de
febrer de 2021 (R.E. 12872) va presentar al·legacions.
Al·legacions sr. XXX Manifesta haver fet cessió del seu gos a la Judit i adjunta el
número de telèfon mòbil, i demana que se li retiri la sanció.
Resposta al·legacions.- El tècnic de la unitat de sanitat informa que el Sr. Gaitán
Roure ha presentat al·legacions a l’expedient sancionador que li ha estat incoat en les
quals manifesta haver fet cessió del seu gos, no presenta cap document que ho
acrediti, a una dona que només identifica amb el nom i sobre la qual no acredita que
disposés de Llicència Administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
En data 3 de febrer de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 3 de març de 2021. En data 12 de març de
2021 (R.E. 18844) el sr. XXX ha presentat escrit en el que reconeixia la seva
responsabilitat i sol·licitava que se li apliqués el 20% de descompte en l’import de la
sanció.
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 per la Cap d’Unitat 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.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel sr. XXX, d’acord amb els fets
i fonaments exposats.
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Segon.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al Grup de la
Parada, 1 1r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 1.923,25 € ( MIL NOU CENTS VINT I TRES
EUROS AMB VINT I CINC CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per
haver transmès un gos de raça potencialment perillosa a una persona que no disposa
de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als
articles 42.2 f) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a la persona 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.”
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.
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos
potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la
seva tinença i conducció. (SPU.SAN 18/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de
14 de març de 2021, que es transcriu a continuació:
“El dia 29 de gener de 2021 la Policia Local de Manresa va realitzar una intervenció
relacionada amb la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, per part de la
sra. XXX, amb NIF XXX, i domicili a la Plaça del Sol, 5 4t 2a de Manresa. Com a
resultat de la intervenció el gos va quedar comissat al mòdul municipal d’animals de
companyia.
El 18 de febrer de 2021 el sr. XXX, va recuperar el gos després d’acreditar haver
tramitat la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
La sra. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la conducció de gossos de
raça potencialment perillosa.
Els conductors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador.
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals.
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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 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 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i per la Cap d’Unitat 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, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador a la sra. XXX amb NIF. XXX, i domicili a la
Plaça del Sol, 5 4t 2a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Conduir un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com a molt
greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i
com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.
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Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès,
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993.
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per
causes imputables a la persona interessada.
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.”
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.
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN
17/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de
14 de març de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 17 de febrer de 2021 el Cos dels Mossos d’Esquadra (CME) va traslladar a aquest
ajuntament les diligències que havien efectuat per l’agressió d’un gos de raça
american stafforshire amb identificació electrònica 941000021453088m, propietat del
sr. XXX, amb NIE XXX, amb domicili a l’av. dels Dolors, 29 1r 4t de Manresa.
Segons les diligències el gos del sr. XXX hauria sortit del seu pis en obrir la porta i
hauria mossegat a una persona.
El sr. XXX va ser sancionat per estar en possessió d’un gos de raça potencialment
perillosa sense disposar de la llicència administrativa. No es va poder executar el
comís del gos per que no havia estat localitzat.
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
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Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al Sr. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos,
es considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals.
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 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 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada greu, tal i com es
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b) i amb els criteris d’agreujants previstos
a l’article 49.1 de la mateixa ordenança.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i per la Cap d’Unitat 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, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 6 de juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador al Sr. XXX, amb NIE. núm. XXX i domicili a
l’av dels Dolors, 29 1r 4t de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció qualificada
com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 2.404,05 €, i
amb els criteris d’agreujant tal i com s’estableix als articles 42.3 g), 43.3 b) i 49.1
de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
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Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.
Tercer.-COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de
l’expedient formular recusació contra la persona de l’instructor pels motius establerts a
l’art. 24 de la Llei 40/2015.
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès,
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 10.3 del Decret 278/ 1993.
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per
causes imputables a la persona interessada.
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que preveu l’article
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
5.

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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