ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 48/2021
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 19 d’octubre de 2021
Horari: 12:30 h a 12:50 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. 43, que va tenir lloc el
dia 21 de setembre de 2021
2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%,
60% i 95 % de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
segons relació de 21 de setembre de 2021. (GTR.ICB)
2.1.2 Aprovar, si escau, 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 d’1 d’octubre de 2021. (GTR.ICB)

2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
101/2021)
2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació parcial d’una sol·licitud de bonificació i concessió
de la bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. (GTR.ICB 94/2019)
2.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació de dues sol·licituds de bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del
Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 51/2020 i
52/2020)
2.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del
Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 87-2021)
2.1.7 Aprovar, si escau, l’establiment de les tarifes del preu públic aplicable al llibre
catàleg de l’exposició Ser arbre. Josep Morral. (AJT.DIC 83/2021)
2.1.8 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de tarifes dels preus públics
per a l’exercici 2022 (AJT.DIC 84/2021).

2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un gos de
raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 307/2020).
2.2.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un gos de
raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 65/2021).
2.2.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per tenir deslligat i sense morrió un
gos de raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 130/2021).
2.2.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per tenir deslligat un gos de raça
potencialment perillosa en un espai públic jugant a pilota al costat de menors.
(AJT.CVP 137/2021).
2.2.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar tres gossos de raça
potencialment perillosa, un dels quals deslligat i cap d’ells sense morrió en un
espai públic. (AJT.CVP 83/2021).
2.2.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat un gos de raça
potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 264/2021).
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2.2.7 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 de
raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 296/2021).
2.2.8 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 de
raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 300/2021).
2.2.9 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 de
raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 302/2021).

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 la propietària d’un gos de
raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 31/2021).
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la propietària
d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN 51/2021).
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari
d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN 55/2021).
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari
d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN 56/2021).
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos de raça potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 52/2021).
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la propietària
d’una gossa de raça potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 53/2021).
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 54/2021).
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3.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la propietària
de dos gossos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció; allotjar un gos en unes
condiciones inadequadres; permetre les miccions d’un gos al balcó i oposar
resistència o entrebancs a la funció inspectora d’instal·lacions que allotgin
animals (SPU. SAN 57/2021).

4.

Assumptes sobrevinguts

5.

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. 43 que correspon a la
sessió ordinària del dia 21 de setembre 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 d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del
50%, 60%
i 95 % de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, segons relació de 21 de setembre de 2021.
(GTR.ICB)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 21 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
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“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els
requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000104 (GTR.ICI/2020000194 - LLI.OMA/2019000035)
Descripció obres: rehabilitació a l'edifici del c/ Sant Salvador, 7
Beneficis fiscals sol·licitats i concedits : 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 i 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats
al Centre Històric.
Sol·licitant: COVA SANT IGNASI - MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000148 (GTR.ICI/2020000447 - LLI.OBM/2019000098)
Descripció obres: Restauració Interior de la Esglèsia del Camí de la Cova, 17
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000021 (GTR.ICI/2021000080 - LLI.OMA/2020000002)
Descripció obres: Reforma capella núm. 20 del Cementiri Municipal de Manresa
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
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catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000107 (GTR.ICI/2021000104 - LLI.OMA/2020000032)
Descripció obres: Instal·lar un ascensor i pintar la façana posterior, mitjançant
instal·lació de bastida al pati, al carrer Carrió, 29
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: VISOREN CENTRE, SL repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000147 (GTR.ICI/2020000651 - LLI.OMA/2020000043)
Descripció obres: Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 17 habitatges al
carrer Dr. Zamenhoff, 26
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 a de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la construcció d'habitatges de protecció oficial.
Sol·licitant: SUPERCOOP MANRESA SCCL repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000154 (GTR.ICI/2020000697 - COM.OBM/2020000173)
Descripció obres: Adeqüació de local per supermercat a la Murallla del Carme, 5 Mercat Puigmercadal local 2
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000013 (GTR.ICI/2021000076 - COM.OBM/2021000069)
Descripció obres: Actuacions per recuperar el terrat posterior de la planta 5a i
construir una escala interior entre les plantes 3a i 4a del carrer del Born, 9
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 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000066 (GTR.ICI/2021000370 - COM.OBM/2021000082)
Descripció obres: Reforma interior d’un habitatge de la Muralla del Carme, 9-11 2n 2a
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/2021000076 (GTR.ICI/2021000389 - COM.OBP/2021000258)
Descripció obres: reparació de la teulada al carrer Barcelona, 94
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
Expedient: GTR.ICB/2021000106 (GTR.ICI/2021000523 - COM.OBP/2021000325)
Descripció obres: Repintat de façana del carrer Flor de Lis, 7
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/2021000124 (GTR.ICI/2021000628 - COM.OBP/2021000392)
Descripció obres: Revisió i renovació instal·lació elèctrica i reforma de bany a la Pl.
Sant Jordi, 9
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.”

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.
2.1.2 Aprovar, si escau, 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 d’1 d’octubre de 2021. (GTR.ICB)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen d’1 d’octubre 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:
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ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000083 (GTR.ICI/2021000418 - COM.OBM/2021000100)
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge del carrer Escodines, 12 4rt
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/2021000102 (GTR.ICI/2021000508 - COM.OBP/2021000313)
Descripció obres: Pintat de façana posterior al carrer Joc de la Pilota, 12
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/2021000122 (GTR.ICI/2021000602 - COM.OBP/2021000376)
Descripció obres: Reparar arrebossat malmés zona inferior façana, pintar zona
reparada del color existent reparar canal PVC foradada a la Baixada Na Bastardes, 2
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. TRIETA 5-7 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000128 (GTR.ICI/2021000635 - COM.OBP/2021000397)
Descripció obres: Reparació de 4 terrasses al carrer Trieta, 5
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels paraments
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en
qualsevol altre indret del terme municipal.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000137 (GTR.ICI/2021000697 - COM.OBP/2021000421)
Descripció obres: Reforma de cuina, bany i instal.lació eléctrica del carrer Nou 2-4,
2n, 2a
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/2021000143 (GTR.ICI/2021000728 - COM.OBP/2021000443)
Descripció obres: Reforma interior de bany a la Plaça Infants, 3, 3er pis
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.”
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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, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
101/2021)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen d’1 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica ha presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva
d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement la sol·licitud, per reunir els requisits
tècnics establerts. Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que s’especifica:
Sol·licitant: LASSAL PROJECTES, SL repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000101 (GTR.ICI/2021000505 - COM.OBM/2021000117)
Descripció obres: Reforma de local comercial per la activitat de bar restaurant al
carrer Sant Domènec, 3
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.”

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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2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació parcial d’una sol·licitud de bonificació i
concessió de la bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 94/2019)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen d’1 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica ha presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva
d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat parcialment favorable la sol·licitud, per reunir els
requisits tècnics establerts. Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6
de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable.
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 la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que s’especifica:
Sol·licitant: MATRIXEF S.L. repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000094 (GTR.ICI/2020000151 - LLI.OBM/2019000071)
Descripció obres: Reforma interior de local existent per implantació d'activitat al carrer
de les Piques, 1-3 bxs
Beneficis fiscals sol·licitats: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels paraments que
configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats al Centre
Històric, i el 60 % de la quota les obres de manteniment i conservació, reforma i
rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric, pel que fa a la
resta de les obres.
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del
primer benefici sol·licitat, ja que no s’actua a la totalitat de la façana. Tanmateix, si
que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici:
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Benefici fiscal concedit : 60 % de la quota les obres de manteniment i conservació,
reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric.”

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, l’estimació de dues sol·licituds de bonificació del 95%
de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor
del Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 51/2020
i 52/2020)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 21 de setembre 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, apartat 1, lletra d 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 per les obres
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric,
artístic o d´ús públic o social.
La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha 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 de 30 de juny de 2015, com a
regidor d’Hisenda i Organització 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 la bonificació del 95 % per les obres realitzades per les
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d´ús
públic o social prevista en l’art. 6 apartat 1, lletra d, en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
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Sol·licitant: GENERALITAT CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA
CATALUNYA CENTRAL
Expedient: GTR.ICB/2020000051 (GTR.ICI/2020000442 - LLI.OMA/2020000017)
Descripció obres: Infraestructura necessària per col·locar un mòdul prefabricat de 365
m2, una escala i una rampa exterior, i condicionar espais exteriors, a l’Institut Manresa
VI, al carrer Pare Ignasi Puig, s/n.
Sol·licitant: GENERALITAT CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA
CATALUNYA CENTRAL
Expedient: GTR.ICB/2020000052 (GTR.ICI/2020000441 - LLI.OMA/2020000010)
Descripció obres: Infraestructura per instal·lar un mòdul prefabricat, en ampliació dels
existents, a l’Escola Les Bases, al carrer Puigmal, 16.”

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, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor
del Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 87-2021)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen d’1 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Els contribuent que s’especifica ha presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva
d'aquest dictamen.
L’article 6, apartat 1, lletra d 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 per les obres
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric,
artístic o d´ús públic o social.
La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha informat favorablement la
sol·licitud, per reunir els requisits tècnics establerts.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a
regidor d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
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ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la
sol·licitud i concedir la bonificació del 95 % per les obres realitzades per les
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d´ús
públic o social prevista en l’art. 6 apartat 1, lletra d, en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifica:
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA
Expedient: GTR.ICB/2021000087 (GTR.ICI/2021000673 - LLI.OMA/2021000031)
Descripció obres: Instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Institut Cal Gravat, c. Puig i
Cadafalch, 54-56.”

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.
2.1.7 Aprovar, si escau, l’establiment de les tarifes del preu públic aplicable al
llibre catàleg de l’exposició Ser arbre. Josep Morral. (AJT.DIC 83/2021)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 6 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació:
“La tècnica de cultura, en relació a la proposta d’establiment d’un preu públic aplicable
al catàleg de l’exposició Ser arbre. Josep Morral, ha emès l’informe següent:
“ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural el Casino, ha editat Ser arbre.
Josep Morral. Es tracta del catàleg de l’exposició d’aquest artista, amb un tirada de
300 exemplars, que ha tingut els següents costos:
Concepte

Import

Disseny, maquetació i seguiment de l’edició

1.425,00 €

Impressió i enquadernat

1774,62 €
520,00 €

Textos
Coordinació tècnica

300,00 €
4.019,62 €

Total

L’Ajuntament ha assumit les despeses de disseny i maquetació (amb un encàrrec a
l’artista amb la col·laboració de personal del propi Ajuntament), la impressió (despesa
directa) i la coordinació del projecte (amb personal propi). Els textos han estat
encàrrecs a especialistes (una despesa directa).
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Per això és necessari aprovar un preu públic per l’esmentada publicació.
Aquest llibre forma part de la línia de catàlegs de les exposicions que produeix el propi
Ajuntament, els altres volums de la qual han tingut un PVP de 5, 10, 15 o 20 €
(depenent de les dimensions i tipus d’edició). Per a aquesta edició proposem un preu
de 10 €.
El preu proposat respon també a la voluntat que el catàleg sigui accessible al major
nombre de persones possibles. Aquest catàleg s’utilitzarà com una promoció de l’obra
dels artistes de casa nostra, fent-lo assequible i enviant-lo a centres d’art, museus i
biblioteques especialitzades.
Les despeses, ja satisfetes, s’han carregat a les partides 3331 22602 i 3331 22609
dels pressupostos de 2020 i de 2021
CONCLUSIONS
Per tot el que s’ha exposat, es proposa aplicar el preu públic corresponent:
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha emès la corresponent memòria
econòmic financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix
al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda i Governació proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar l'establiment de les tarifes del preu públic aplicable al llibre catàleg
de l’exposició Ser arbre. Josep Morral s següent:
1. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
Tarifa (€)

Epígraf
29

Llibre catàleg de l’exposició Ser arbre. Josep Morral

9,62

Els epígrafs 4 a 29 estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit que en cada
moment sigui vigent.
SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova tarifa aprovada, que entrarà
en vigor el dia següent a la seva publicació.”
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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2.1.8 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de tarifes dels preus
públics per a l’exercici 2022 (AJT.DIC 84/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 7 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria d'aquest Ajuntament s'ha
procedit a l'elaboració del projecte de modificació dels preus públics que hauran de
regir per l'exercici 2022.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic
financera que ha d'acompanyar l'expedient.
Consideracions legals
L’article 41 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL) disposa que
les entitats locals poden establir preus públic per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència de l’entitat local.
L’article 44 del TRLHL disposa que l’import dels preus públics ha de cobrir com a
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, tret que hi hagi raons socials,
benèfiques o culturals d’interès públic que així ho aconsellin.
L’article 47 del TRLHL disposa que l’establiment o modificació dels preus públics
correspon al Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en
la Junta de Govern Local.
Vist que per acord del Ple de la corporació de data 21 de novembre de 2019 es va
delegar a la Junta de Govern local l’aprovació de l’establiment i modificació dels preus
públics.
El regidor d'Hisenda proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents:
2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS
Es substitueixen les tarifes actuals:
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Epígraf
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3

Concepte
Colònies esportives infantils:
Període d’una setmana amb 5 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda
Període d’una setmana amb 4 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda
S’aplicarà al període:
Aula de l'Esport
Cursos de formació. Per hora
Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES
Utilització per esdeveniments extraordinaris d’interès ciutadà
Activitats i cursos adreçats a joves i gent gran
Per hora i/o activitat sense material
Hora d'activitat amb material inclòs
Activitats tipificades d’interès social
Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les persones
que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als epígrafs 3.1 i 3.2
en funció de les hores de durada

Tarifa (€)
56,00
45,00

2,85
Gratuït
Gratuït
Gratuït
2,00
2,80
Gratuït

Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la inscripció
a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran a l’ajuntament
els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les persones que hi
hagin participat
Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 18 i
24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%
Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat
sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa.
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a terme
les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari estable (no
puntual) de la persona interessada, i acreditant una antiguitat mínima de sis
mesos realitzant activitats.

5
5.1
5.2
7
7.1
7.2
9
9.1
9.2
10
10.1
11
11.1
11.1.1

Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a una
reducció màxima del 45% de la tarifa.
Tallers d'art
Tallers d'art, per hora
Tallers i activitats de pràctiques artístiques adreçats a col·lectius joves, en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió socials
Curs d'autoformació en gestió de la innovació
Per hora
Per curs complet
Lloguer de material esportiu
Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada
Biblioteca mòbil per jornada
Tornejos esportius de lleure
Inscripció per equip
Manresa Salut Esport
Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça (curs setembre - gener o
febrer - juny)
Tarifa normal

2,50
gratuït
3,85
174,10
35,40
58,10
398,50

59,80
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11.2
11.3
11.3.1
12

Caminades “Pas a pas” 1 dia/setmana i 4 sortides
Natació per a adults i gent gran (curs setembre - gener o febrer - juny)
Tarifa normal
Activitat Fem un llibre en família

10,80
78,00
5,00

Per les tarifes següents:
Tarifa (€)

Epígraf

Concepte

1

Casals esportius municipals

1.1

Període d’una setmana amb 5 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda

56,00

1.2

Període d’una setmana amb 4 dies hàbils de mitja jornada, matí o tarda

45,00

S’aplicarà al període:
2

Aula de l'Esport

2.1

Cursos de formació. Per hora

2.2

Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament

Gratuït

2.3

Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES

Gratuït

2.4

Utilització per esdeveniments extraordinaris d’interès ciutadà

Gratuït

3

Activitats i cursos adreçats a joves i gent gran

3.1

Per hora i/o activitat sense material

2,00

3.2

Hora d'activitat amb material inclòs

2,80

3.3

Activitats tipificades d’interès social

Gratuït

2,85

Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les persones
que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als epígrafs 3.1 i 3.2
en funció de les hores de durada

Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la inscripció
a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran a l’ajuntament
els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les persones que hi
hagin participat

Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 18 i
24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%
Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat
sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa.
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a terme
les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari estable (no
puntual) de la persona interessada, i acreditant una antiguitat mínima de sis
mesos realitzant activitats.
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Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a una
reducció màxima del 45% de la tarifa.
5

Tallers d'art

5.1

Tallers d'art, per hora

5.2

Tallers i activitats de pràctiques artístiques adreçats a col·lectius joves, en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió socials

7

Curs d'autoformació en gestió de la innovació

7.1

Per hora

7.2

Per curs complet

9

Lloguer de material esportiu

9.1

Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada

35,80

9.2

Biblioteca mòbil per jornada

58,60

10

Tornejos esportius de lleure

10.1

Inscripció per equip

11

Manresa Salut Esport

11.1

Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça (curs setembre - gener o
febrer - juny)

11.1.1

Tarifa normal

61,30

11.1.2

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris del tram E de
tarifació social

30,65

11.1.3

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris del tram G
de tarifació social

46,00

11.2

Caminades “Pas a pas” 1 dia/setmana i 4 sortides

11,10

11.3

Natació per a adults i gent gran (curs setembre - gener o febrer - juny)

11.3.1

Tarifa normal

80,00

11.3.2

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris del tram E de
tarifació social

31,20

11.3.3

Tarifa reduïda aplicable als alumnes que compleixin els criteris del tram G
de tarifació social

46,40

12

Activitat Fem un llibre en família

2,50
gratuït

3,90
175,85

402,40

5,00

3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Es suprimeixen les tarifes actuals que es detallen, a partir del moment en què s’aprovin els preus
privats corresponents en el marc de l’encàrrec de gestió per a la promoció turística de la ciutat i la
gestió del projecte Manresa 2022.
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Epígraf
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Concepte
VISITES GUIADES

Tarifa (€)

Tindran dret a tarifa gratuïta les empreses, entitats i persones jurídiques,
que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament al qual
s’especifiqui aquesta gratuïtat als seus membres o socis
VISITA GENERAL. GRUPS <15 PERSONES. PER GRUP
Preus per grup
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita guiada Esplendor Medieval
Visita Cor de Catalunya (2h)
Visita ignasiana

49,59
74,38
99,17
99,17
99,17
99,17

VISITA GENERAL. GRUPS A PARTIR DE 15 O MÉS PERSONES. PREU
PER PERSONA
Preus per persona
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita guiada Esplendor Medieval
Visita Cor de Catalunya (2h)
Visita ignasiana
TARIFA REDUÏDA. GRUPS <15 PERSONES. PREU GRUP
Preus per grup
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita guiada Esplendor Medieval
Visita Cor de Catalunya (2h)
Visita ignasiana

3,31
4,96
6,61
6,61
6,61
6,61

44,63
66,94
89,26
94,21
89,26
89,26

TARIFA REDUÏDA. GRUPS A PARTIR DE 15 O MÉS PERSONES. PREU
PER PERSONA
Preus per persona
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita guiada Esplendor Medieval
Visita Cor de Catalunya (2h)
Visita ignasiana
VISITA TEATRALITZADA
Tarifa normal
Grups >20 persones. Preu per grup
Grups de 20 o més persones. Preu per persona
Tarifa reduïda
Grups >20 persones. Preu per grup
Grups de 20 o més persones. Preu per persona

2,98
4,46
5,95
5,62
5,95
5,95

111,11
5,56
92,59
4,63
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bosses
Carpetes
Llibre Manresa Viva
Tríptics generals
Plànol guia
Pòster "la Manresa al 1375"
Imant
Pintem "Manresa Medieval"
CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà)
Llibre "la Seu de Manresa"
Punt de llibre "Manresa"
Bol de Sant Ignasi de fusta
Iman de vidre artesanal Camí Ignasià
Plat de vidre artesanal Camí Ignasià
Safata de vidre artesanal Camí Ignasià
Certificat Camí Ignasià
Diploma

gratuït
gratuït
48,08
gratuït
gratuït
2,97
1,49
3,72
14,42
9,62
0,41
6,20
4,13
9,92
12,40
0,48
0,48

8. SERVEIS EDUCATIUS
2. ESCOLA DE MÚSICA
Epígraf
1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.0
2.1
2.2
2.3
3
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.0
4.1
4.2

Concepte
SENSIBILITZACIÓ
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
curs.
Llenguatge musical I (5 anys) i II (6 anys)
Llenguatge musical +instrument individual +cor (opcional)
Llenguatge musical +instrument grup +cor (opcional)
Llenguatge musical 0 (4 i 5 anys)
INICIACIÓ
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
curs.
Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional)
Llenguatge musical + instrument individual + cor (opcional)
Llenguatge musical + instrument grup + cor (opcional)
ESCOLA D'ADULTS
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
curs.
Llenguatge musical + cor
Llenguatge musical + instrument individual
Llenguatge musical + instrument grup
Llenguatge musical + coral + instrument individual
Llenguatge musical + coral + instrument grup
FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
curs.
Llenguatge musical + instrument individual
Llenguatge musical + instrument grup

Tarifa (€)
de l'inici del
106,70
376,40
621,80
499,20
188,20
de l'inici del
106,70
376,50
621,80
499,20
de l'inici del
106,70
427,60
802,10
575,90
879,90
653,80
de l'inici del
106,70
714,60
483,00
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4.3
4.4
4.5
5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
7
7.1
8
8.1
8.2
9
9.1
10
10.1
10.2

Llenguatge musical + instrument individual+ conjunt vocal o instrumental
Llenguatge musical + instrument grup + conjunt vocal o instrumental
Llenguatge musical + conjunt vocal i/o instrumental
FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA (FMA)
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del
curs.
Llenguatge o harmonia +instrument individual + conjunt vocal o instrumental
Llenguatge o harmonia +instrument grup + conjunt vocal o instrumental
Instrument individual + conjunts vocals o instrumentals
Instrument grup+ conjunts vocals o instrumentals
Llenguatge o harmonia +instrument individual
Llenguatge o harmonia +instrument grup
ASSIGNATURES ÚNIQUES
Instrument individual 45'/set
Instrument individual 60'/set
Instrument grup 60'/set
Instrument complementari
Introducció al jazz
Educació corporal
Ampliació i repertori
Llenguatge musical
Harmonia clàssica o moderna
Idiomes aplicats al cant
Història de la música
Música i noves tecnologies
Aproximació a les obres musicals
Eines anàlisi i percepció auditiva
Història de l'òpera
Instrumentació i arranjaments
Conjunt instrumental i/o vocal
Composició
Música de cambra
ALUMNE/A COL·LABORADOR/A
Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel director del CMMM
CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA
Cursos a mida (mínim 10 alumnes). Preu hora
Tallers especialitzats (mínim 5 alumnes). Preu hora
CLASSES COL·LECTIVES OBERTES ANUAL
Preu anual per a noves assignatures
TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES
1 setmana o 5 dies hàbils. Preu taller
1 dia de taller d'estiu

890,70
659,10
427,60

213,40
1.093,30
813,70
1.093,30
813,70
1.093,30
813,70
931,10
1.241,40
620,70
618,50
618,50
618,50
618,50
249,50
249,50
249,50
249,50
249,50
249,50
249,50
249,50
249,50
191,90
196,20
435,10
gratuït
7,60
16,20
253,90
75,70
14,90

Per les tarifes següents:
Epígraf
1
1.0

Concepte
SENSIBILITZACIÓ
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del

Tarifa (€)
107,70
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curs.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.0
2.1
2.2
2.3
3
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Llenguatge musical I (5 anys) i II (6 anys)
Llenguatge musical +instrument individual +cor (opcional)
Llenguatge musical +instrument grup +cor (opcional)
Llenguatge musical 0 (4 i 5 anys)
INICIACIÓ
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del
curs.
Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional)
Llenguatge musical + instrument individual + cor (opcional)
Llenguatge musical + instrument grup + cor (opcional)
ESCOLA D'ADULTS
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del
curs.
Llenguatge musical + cor
Llenguatge musical + instrument individual
Llenguatge musical + instrument grup
Llenguatge musical + coral + instrument individual
Llenguatge musical + coral + instrument grup
FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del
curs.
Llenguatge musical + instrument individual
Llenguatge musical + instrument grup
Llenguatge musical + instrument individual+ conjunt vocal o instrumental
Llenguatge musical + instrument grup + conjunt vocal o instrumental
Llenguatge musical + conjunt vocal i/o instrumental
FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA (FMA)
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici del
curs.
Llenguatge o harmonia +instrument individual + conjunt vocal o instrumental
Llenguatge o harmonia +instrument grup + conjunt vocal o instrumental
Instrument individual + conjunts vocals o instrumentals
Instrument grup+ conjunts vocals o instrumentals
Llenguatge o harmonia +instrument individual
Llenguatge o harmonia +instrument grup
ASSIGNATURES ÚNIQUES
Instrument individual 45'/set
Instrument individual 60'/set
Instrument grup 60'/set
Instrument complementari
Introducció al jazz
Educació corporal
Ampliació i repertori
Llenguatge musical
Harmonia clàssica o moderna
Idiomes aplicats al cant
Història de la música

380,00
627,90
504,10
190,00

107,70
380,20
627,90
504,10

107,70
431,80
810,00
581,60
888,60
660,20

107,70
721,60
487,80
899,40
665,60
431,80

215,50
1.104,00
821,70
1.104,00
821,70
1.104,00
821,70
940,20
1.253,70
626,80
624,60
624,60
624,60
624,60
251,90
251,90
251,90
251,90
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6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
7
7.1
8
8.1
8.2
9
9.1
10
10.1
10.2

3.

Música i noves tecnologies
Aproximació a les obres musicals
Eines anàlisi i percepció auditiva
Història de l'òpera
Instrumentació i arranjaments
Conjunt instrumental i/o vocal
Composició
Música de cambra
ALUMNE/A COL·LABORADOR/A
Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel director del CMMM
CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA
Cursos a mida (mínim 10 alumnes). Preu hora
Tallers especialitzats (mínim 5 alumnes). Preu hora
CLASSES COL·LECTIVES OBERTES ANUAL
Preu anual per a noves assignatures
TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES
1 setmana o 5 dies hàbils. Preu taller
1 dia de taller d'estiu

251,90
251,90
251,90
251,90
251,90
193,80
198,10
439,40
gratuït
7,70
16,40
256,40
76,50
15,10

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

Es substitueixen les tarifes actuals:
Epígraf
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Concepte
TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES.
Taller de 2 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 3 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 3,5 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 2,5 hores/setmana. Preu mensual
TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES
1 setmana o 5 dies hàbils
1 dia
CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA
Cursos a mida. Preu hora
Tallers especialitzats. Per hora

Tarifa (€)
29,00
42,70
50,00
35,80
59,80
12,00
7,60
16,70

Per les tarifes següents:
Epígraf
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

Concepte
TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES.
Taller de 2 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 3 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 3,5 hores/setmana. Preu mensual
Taller de 2,5 hores/setmana. Preu mensual
TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES
1 setmana o 5 dies hàbils

Tarifa (€)
29,30
43,20
50,50
36,20
60,40
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2.2
3
3.1
3.2

1 dia
CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA
Cursos a mida. Preu hora
Tallers especialitzats. Per hora

12,10
7,70
16,90

SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un
diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest
període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats
restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor
el dia primer de gener de 2022 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació,
llevat de:
-

Les tarifes del preu públic 8, serveis educatius, que entraran en vigor a partir de la
publicació oficial de la seva aprovació definitiva, i seran aplicables als cursos que
comencin amb posterioritat a aquesta data.

-

Les tarifes de l’epígraf 3, Productes i serveis de l’Oficina de Turisme, que continuaran
en vigor fins que no s’aprovin els preus privats corresponents en el marc de l’encàrrec
de gestió per a la promoció turística de la ciutat i la gestió del projecte Manresa 2022.

QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2022 les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials,
benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no
cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un
gos de raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP
307/2020).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 16/03/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al C de PUIGTERRÀ DE
DALT 36, 1r de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
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(Pit Bull) sense morrió en un espai públic amb afluència de vianants, concretament a
la Plaça Sant Domènec de Manresa el dia 27/11/2020.
Que el dia 16/08/2021 es van notificar mitjançant publicació al BOE l’acord
d’inici referit al punt anterior i, en el mateix acord, ja es proposa l’import de la sanció.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del
procediment.
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.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 sancionarà amb multa d’entre 300,52€ i 2404,05€.
Que en el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa
sancionadora.
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 21/09/2021 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 450,00 € a XX, amb NIE XXX i domicili al C de
PUIGTERRÀ DE DALT 36, 1r de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa (Pit Bull) sense morrió per la Plaça Sant Domènec de
Manresa el dia 27/11/2020, tal com estableix l’article 42.3.k) 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.
2.2.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un
gos de raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP
65/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 15/06/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb XXX i domicili al C. ARQUITECTE GAUDÍ 7, 3r
1a de SANTPEDOR, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(Stafforshire) sense morrió per la via pública, concretament pel carrer Pilar Bertran
Vallés de Manresa, el dia 24/02/2021.
Que el dia 16/08/2021 es van notificar mitjançant publicació al BOE el dictamen d’inici
referit al punt anterior i, en els mateixos acords, ja es proposa l’import de la sanció.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del
procediment.
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.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.
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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 multa d’entre 300,52€ i 2404,05€.
Que en el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa
sancionadora.
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 21/09/2021 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 450,00 € a XXX, amb DNI XXX i domicili al C
ARQUITECTE GAUDÍ 7, 3r 1a de SANTPEDOR, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa (Stafforshire) sense morrió per la via pública el dia
24/02/2021, tal com estableix l’article 42.3.k) 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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2.2.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per tenir deslligat i sense
morrió un gos de raça potencialment perillosa en un espai públic.
(AJT.CVP 130/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 15/06/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de BARCELONA 77, 4t
3a de MANRESA, pel fet de tenir un gos de raça potencialment perillosa (American
Stafford) deslligat i sense morrió a l’Av. Universitària, s/n de Manresa.
Que el dia 05/07/2021 es van notificar l’acord d’inici referit al punt anterior i, en el
mateix dictamen, ja es proposa l’import de la sanció.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del
procediment.
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 de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150,25€ i 1502,53€.
Que en el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa
sancionadora.
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.
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 48, de 19 d’octubre de 2021
28

Vist l’informe emès el dia 21/09/2021 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 domicili al C de
BARCELONA 77, 4t 3a de MANRESA, pel fet de tenir un gos de raça potencialment
perillosa (American Stafford) deslligat i sense morrió a l’Av. Universitària, s/n de
Manresa el dia 23/04/2021, 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.
2.2.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per tenir deslligat un gos de
raça potencialment perillosa en un espai públic jugant a pilota al costat de
menors. (AJT.CVP 137/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 15/06/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al C NOU DE SANTA
CLARA 16, 2n 1a de MANRESA, pel fet de tenir un gos de raça potencialment
perillosa (Rottweiler) sense lligar en un espai públic jugant a pilota al costat de
menors, concretament a la Plaça Milcentenari de Manresa el dia 27/04/2021.
Que el dia 16/08/2021 es van notificar mitjançant publicació al BOE l’acord
d’inici referit al punt anterior i, en el mateix dictamen, ja es proposa l’import de la
sanció.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del
procediment.
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.
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Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
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.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 sancionarà amb multa d’entre 300,52€ i 2404,05€.
Que en el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa
sancionadora.
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 21/09/2021 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 450,00 € a XXX, amb NIE XXX i domicili al C NOU
DE SANTA CLARA 16, 2n 1a de MANRESA, pel fet de tenir un gos de raça
potencialment perillosa (Rottweiler) sense lligar en un espai públic jugant a pilota al
costat de menors el dia 27/04/2021, tal com estableix l’article 42.3.k) de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos.
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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.
2.2.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar tres gossos de
raça potencialment perillosa, un dels quals deslligat i cap d’ells sense
morrió en un espai públic. (AJT.CVP 83/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 15/06/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de LLEIDA 6, AT de
MANRESA, pel fet de portar tres gossos creuats de raça potencialment perillosa
(American Stafforshire), un dels quals va deslligat i cap d’ells porta morrió, pel Parc
del Pujolet de Manresa el dia 05/03/2021.
Que el dia 16/08/2021 es van notificar mitjançant publicació al BOE l’acord
d’inici referit al punt anterior i, en el mateix dictamen, ja es proposa l’import de la
sanció.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del
procediment.
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 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 el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa
sancionadora.
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
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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 21/09/2021 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 de
LLEIDA 6, AT de MANRESA, pel fet de portar tres gossos de raça potencialment
perillosa, un dels quals va deslligat i cap d’ells porta morrió, pel a Parc del Pujolet
de Manresa el dia 05/03/2021, 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.
2.2.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat un gos
de raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 264/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 21 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“En data 13/05/2021 i quan eren les 15:20 hores, els agents de la Guardia Civil
de Manresa amb carnet professional números Z13563T i Q78855I van comprovar la
comissió de la presumpta infracció consistent en el fet de trobar-se el gos
potencialment perillós (raça Pit Bull) en llocs públics sense morrió o sense subjecció
i, més concretament, a la Caserna d la Guardia Civil de Manresa.
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Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer PTGE de FERRER 23,
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.
Que a l’acta estesa a l’efecte pels agents denunciants també consta que la persona
denunciada no desitja signar aquesta acta, si bé, no hi consta res més que els fets
denunciats.
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
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.
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Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 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. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili a PTGE de
FERRER 23, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit Bull) sense lligar per
la via pública, el dia 13/05/2021, 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.
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 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
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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
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.
2.2.7 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 de raça potencialment perillosa en un espai públic.
(AJT.CVP 296/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“En data 29/07/2021 i quan eren les 01:13 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 656 i 702 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar un gos de raça American Stafforshire deslligat i
sense morrió per 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 carrer
Codinella, 5 de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer de SANT BARTOMEU
39-47, BX 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció indicada al
punt anterior i que aquesta persona és reincident en fets de similar naturalesa.
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.
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
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domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionaran 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 el dia 21/09/2021 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. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili a C de SANT
BARTOMEU 39-47, BX 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la
infracció greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (American
Staffoshire) deslligat i sense morrió pel carrer Codinella, 5 de Manresa, el dia
29/07/2021, 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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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.
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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2.2.8 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 de raça potencialment perillosa en un espai públic.
(AJT.CVP 300/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“En data 04/08/2021 i quan eren les 11:53 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 696 i 688 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en 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 i, més concretament, pel carrer Solsona de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer del GENERAL PRIM
29-31, BX 2a de MANRESA, com a presumpte responsable del la infracció indicada
al punt anterior, i que aquesta persona no és reincident en fets de similar naturalesa.
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.
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 sancionaran 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 el dia 21/09/2021 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. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer del
GENERAL PRIM 29-31, BX 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la
infracció greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (barreja
d’American Stafforshire) deslligat i sense morrió pel carrer Solsona de Manresa, el
dia 04/08/2021, 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 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
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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 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.
2.2.9 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 de raça potencialment perillosa en un espai públic.
(AJT.CVP 302/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“En data 05/08/2021 i quan eren les 01:00 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 695 i 704 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar un gos de raça American Stafforshire deslligats
i sense morrió per les vies a públiques i parts comuns dels immobles col•lectius així
com també en llocs i espais públics en general i, més concretament, per la Plaça
Sant Ignasi de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer de SANT BARTOMEU
38, 4t de MANRESA, com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt
anterior, i que aquesta persona és reincident en fets de similar naturalesa.
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
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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.
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) 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 sancionaran 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 el dia 21/09/2021 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
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 48, de 19 d’octubre de 2021
41

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. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de SANT
BARTOMEU 38, 4t de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció
greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (American
Stafforshire) deslligat i sense morrió per la Plaça Sant Ignasi de Manresa, el dia
05/08/2021, 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.
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.
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
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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.
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 la propietària d’un
gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 31/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de juny de 2021 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en ser la propietària 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 20 de juny de
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX,
com la persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 14 de juliol de 2021, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 13 d’agost de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 18 d’agost 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.
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
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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 amb NIF. XXX, amb domicili al c/
Barcelona, 77 4t 3a 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 la
propietària 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.
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies,
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les
disposicions de l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la
propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN
51/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 15 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 981098104471206, propietat de la
sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Mossèn Serapí Farré, 9 4t de Manresa.
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El 18 de març de 2021 es va requerir a la sra. XXX que acredités si disposava de
llicència administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa. El
26 de març va respondre al requeriment al·legant que havia perdut la llicència que
estaria expedida per l’Ajuntament de Terrassa i va adjuntar un document recordatori
segons el qual la llicència li caducava el 9 de març de 2021.
El 14 de juny de 2021 es va dictar resolució per la qual s’atorgava termini a la sra.
Basco per que sol·licités la llicència administrativa a Manresa, lloc on consta
empadronada. Aquesta resolució es va notificar en data 30 de juny de 2021.
Transcorregut el termini la sra. Basco no ha sol·licitat la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
Les persones propietàries de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
La sra. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça potencialment perillosa, i per aquesta infracció 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.
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.
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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 al c/
Mossen Serapí Farré, 9 4t de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €,
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR 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.
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.”
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 incoació d’expedient sancionador per ésser el
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN
55/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
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“El dia 4 d’agost de 2021 la Policia Local de Manresa va realitzar una intervenció
relacionada amb la tinença d’un gos creuat de raça american sttafordshire, per part
del sr. XXX, amb NIE XXX, i domicili al c/ Bruc 108-110 3r 2a de Manresa.
El 20 d’agost de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no constava
cap gos censat a nom del sr. XXX, i que aquest no havia sol·licitat la llicència
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos.
Les persones propietàries de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
El sr. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça potencialment perillosa, i per aquesta infracció 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.
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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, 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 al sr. XXX amb NIE. XXX i domicili al c/ Bruc,
108-110 3r 2a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent en:
Ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €,
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR 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.
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.
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3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN
56/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 29 de març de 2021 el sr. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al c/ Sant Joan d’en
Coll, 18-20 2n 3a de Manresa, va sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció d’un gos de raça pitbull amb identificació electrònica 981098106312652, del
qual era propietari.
El 28 d’abril de 2021 es va fer un requeriment al sr. XXX, per tal que presentés
documentació necessària per poder tramitar la llicència administrativa. Aquest
requeriment no es va poder notificar i es va publicar al BOE de 3 de juny de 2021.
Per resolució de la vuitena tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de
Ciutat Saludable de 28 de juny de 2021, es va resoldre tenir per desistit al sr. XXX, per
no haver presentat la documentació necessària per poder tramitar la llicència
administrativa. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al BOE de 7
de setembre de 2021.
El 13 de setembre de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que el gos en
qüestió continuava registrat a nom del sr. XXX.
Les persones propietàries de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
El sr. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça potencialment perillosa, i per aquesta infracció 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.
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
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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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ Sant
Joan d’en Coll, 18-20 2n 3a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €,
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR 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.
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.
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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 de raça potencialment perillosa sense haver adoptat
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN
52/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 12 de maig de 2021 el servei de recollida d’animals de companyia es va fer càrrec
d’un gos de raça american staffordshire, trobat a la via pública.
El mateix dia la sra. XXX, amb NIE XXX, i amb domicili a Santa Catarina, Casa LLovet
s/n de Manresa, que disposa de llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça potencialment perillosa, va recuperar el gos.
Les persones propietàries de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
Tenint en compte els fets esmentats en relació a la sra. XXX, per irregularitats en la
tinença d’animals de raça potencialment potencialment perillosa, 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
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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 a la Sra. XXX, amb NIE. núm. XXX i domicili
a Santa Caterina, Casa Llovet s/n
de Manresa per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense haver adoptat
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció
qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i
2.404,05 €, 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.
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.
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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 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.
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la
propietària d’una gossa de raça potencialment perillosa sense haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua
(SPU.SAN 53/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 26 de juny de 2021 va ser recollida de la via pública una femella d’american
staffordshire amb identificació electrònica 941000021272668, que constava inscrita a
l’arxiu d’animals de companyia (ANICOM) a nom de la sra. XXX, amb NIF XXX, i amb
domicili al c/ Alcalde Armengou, 58 4t 3a de Manresa.
El 27 de juny de 2021, la sra. XXX va recuperar l’animal després d’acreditar que
disposava de llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça
potencialment perillosa.
Les persones propietàries 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 els fets esmentats en relació a la sra. XXX, per irregularitats en la
tinença d’animals de raça potencialment potencialment perillosa, 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 a la Sra. XXX, amb NIF. núm. XXX i domicili
al c/ Alcalde Armengou, 58 4t 3a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Per ser la propietària d’una gossa de raça potencialment perillosa sense haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció
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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.
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.
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN
54/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 2018 es va sancionar al sr. XXX, amb NIE XXX, i domicili al c/ Puigterrà de dalt, 15
2n 2a de Manresa, per la possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposa de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. En el marc de
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l’expedient sancionador el gos va quedar comissat definitivament, ja que el sr. XXX no
va tramitar la llicència administrativa.
El 2019 del sr. XXX va ser sancionat per conduir el gos que li havia estat comissat
sense disposar de llicència administrativa, després que una altra persona l’adoptés i li
cedís. El gos va ser novament comissat.
El 29 de juliol de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció d’un gos de raça american staffordshire, per part del sr. XXX, motiu pel qual
van ordenar el comís de l’animal.
Les persones posseïdores de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
El sr. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça potencialment perillosa, tot i haver estat sancionat dos cops per la
mateixa infracció, per això es considera procedent la incoació d’expedient sancionador
amb l’agreujant de reincidència i decretar el comís definitiu del gos.
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 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
L’article 14 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
de potencialment perillosos, i l’article 53 de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, faculta
l’Ajuntament de Manresa a comissar de manera immediata els animals, sempre que hi
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hagi indicis raonables d’infracció de la llei d’animals o de les normatives que la
desenvolupen.
L’article 13 de la mateixa ordenança estableix que, les despeses ocasionades com a
conseqüència del comís aniran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’hagi
determinat.
L’article 43.7 c) de la mateixa ordenança, respecte a la graduació de la sanció en
casos de reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions.
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 al sr. XXX amb NIE. XXX i domicili al c/
Puigterrà de Dalt, 15 2n 2a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Ser el posseïdor d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €,
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR 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.
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.
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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.
3.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la
propietària de dos gossos de raça potencialment perillosa sense disposar
de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció; allotjar un
gos en unes condiciones inadequadres; permetre les miccions d’un gos
al balcó i oposar resistència o entrebancs a la funció inspectora
d’instal·lacions que allotgin animals (SPU. SAN 57/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 28 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 22 de juliol de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la presència
d’un gos que s’allotjaria de forma habitual en un balcó del c/ Saclosa, 28 1r b de
Manresa.
El 27 de juliol de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va visitar el domicili sense trobarhi ningú i quan es disposava a marxar va sortir una persona que va dir que era
habitant del pis, i va exposar que hi havia tres gossos de raça american staffordshire,
un dels gossos era una femella que estava prenyada i per això la tenien al balcó, que
la propietària del pis no hi era i per això no permetia el seu accés.
El mateix dia es va posar en contacte telefònic amb la unitat de sanitat la sra. Isabel
Martínez Abalo, que va manifestar que estava en possessió de dos gossos de raça
american staffordshire i una gossa creuada prenyada, i va confirmar que podia fer la
visita d’inspecció el 17 d’agost, dia que el tècnic es va personar al domicili sense
trobar-hi ningú. Es va intentar contactar amb la sra. Martínez per telèfon sense obtenir
cap resposta.
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El 18 d’agost de 2021 la Policia Local es van personar al domicili i van aixecar acta en
la que van fer constar que van identificar a la sra. XXX, amb NIF XXX i van observar
que hi havia un gos de raça american stafforshire al balcó a ple sol, diversos
testimonis van manifestar que el gos estava de forma habitual al balcó, la sra. XXX va
manifestar que tenia dos gossos un american staffordshire i un creuat i que mantenia
aquell al balcó com a càstig.
El 24 d’agost de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va tornar a visitar el domicili
sense trobar-hi ningú, i va deixar nota sol·licitant que es contactés telefònicament amb
la unitat de sanitat, sense que s’hagi rebut resposta a aquesta sol·licitud.
Les persones propietàries de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció, els gossos no poden estar allotjats de manera habitual als balcons, no es
pot permetre les seves miccions al balcó, i no es pot oposar resistència a la funció
inspectora en les instal·lacions que allotgin animals, per totes aquestes infraccions es
considera procedent la incoació d’expedient sancionador a la sra. XXX
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.
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
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Primer.- INCOAR expedient sancionador a la sra. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/
Saclosa, 28 1r b de Manresa, per les presumptes infraccions administratives
consistents en:
1.- Ser la propietària de dos gossos 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.
2.- Allotjat un gos en unes condicions inadequades des del punt de vista del seu
benestar, infracció qualificada com lleu, que pot ser sancionada amb una multa
entre 100 a 400 €, tal i com s’estableix als articles 38.4 p) i 39.1 c) de la mateixa
Ordenança.
3.- Permetre les miccions d’un gos al balcó generant molèsties al veïnat, infracció
qualificada com a lleu, que pot ser sancionada amb una multa entre 150 a 300 €,
tal i com s’estableix als articles 47.4 e) i 48.1 b) de la mateixa Ordenança.
4.- Oposar resistència o entrebancs a la funció inspectora d’instal·lacions que
allotgin animals, infracció qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una
multa entre 401 a 2.000€, tal i com s’estableix als articles 38.3 r) i 39.1 b) de la
mateixa Ordenança.
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.
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.
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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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