ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 4/2022
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 25 de gener de 2022
Horari: 12:30 h a 12:36 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

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 59 que va tenir lloc el dia 21 de
desembre de 2021.
2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delgada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.1.1 Aprovar, si escau, la resolució d’un recurs de reposició presentat contra l’acord
d’un expedient sancionador per tenir un gos de raça potencialment perillosa
deslligat i sense morrió en un espai públic, aprovat per la Junta de Govern
Local el 21 de setembre de 2021. (AJT.CVP 39/2021)
2.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça potencialment
perillosa deslligat i sense morrió en un espai públic. (AJT.CVP 410/2021).

2.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió en un espai públic. (AJT.CVP
210/2021).
2.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública. (AJT.CVP
296/2021).
2.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública. (AJT.CVP
302/2021).
2.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública. (AJT.CVP
300/2021).
2.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat per la via pública. (AJT.CVP 264/2021).

3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovació de 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 1/2022).
3.1.2 Aprovació de 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 3/2022).
3.1.3 Aprovació de 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 4/2022).
3.1.4 Aprovació de 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 5/2022).
3.1.5 Aprovació de 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 6/2022).
3.1.6 Aprovació de 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 7/2022).
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3.1.7 Aprovació de 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 76/2021).
3.1.8 Aprovació de 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 i per ésser la posseïdora d’un
gat sense identificació electrònica (SPU.SAN 2/2022).
3.1.9 Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades, declarar la
finalització de l’expedient sancionador i arxivar-lo sense cap més actuació
(SPU.SAN 42/2021).

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.
*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”.

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. 59 que correspon a la
sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2021, i la Junta de Govern Local l’aprova
per unanimitat dels 9 membres presents.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delgada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.1.1 Aprovar, si escau, la resolució d’un recurs de reposició presentat contra
l’acord d’un expedient sancionador per tenir un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió en un espai públic,
aprovat per la Junta de Govern Local el 21 de setembre de 2021. (AJT.CVP
39/2021)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 15 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació:
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“Antecedents
XXX amb DNI XXX, ha presentat recurs de reposició contra els acords adoptats per
la Junta de Govern Local, en la tramitació de l’expedient seguit per infracció de
l’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos i, més concretament, per
tenir el gos de raça Doberman, sense lligar i sense morrió a l’espai públic.
Que, en el dictamen ara recorregut, s’acorda sancionar al Sr. XXX, al pagament
d’una multa de 900,00 euros, tenint en compte les circumstàncies concurrents en
aquest procediment i que es van informar de forma clara, ja sigui en l’acta que van
estendre els agents actuants en el moment de la comprovació de la infracció com el
cos del dictamen pel qual s’acorda l’inici del procediment sancionador.
Que durant la tramitació d’aquest procediment sancionador, el Sr. XXX no va
formular al·legacions ni va demanar la pràctica del tràmit de prova, de forma que la
documentació obrant en aquest expedient tenia tenir per provada la comissió de la
infracció.
Que del recurs presentat, s’ha donat trasllat als agents actuants per tal d’informar
sobre el seu contingut, fonamentat en el fet que, en el moment de la denuncia,
estava a escassos metres del cartell de zona d’esbarjo per a gossos.
Que els agents actuants han emès informe en el qual es contradiuen les
manifestacions contingudes en el recurs presentat, en el sentit que la persona
denunciada i el seu gos es trobaven lluny de la zona senyalitzada per tenir el gos
deslligat, per tant, en un espai del parc on és obligat portar el gos lligat i amb morrió.
Que el recurrent no aporta cap element de prova per justificar el contingut de les
seva manifestacions i que pugui desvirtuar l’informe dels agents denunciants i la resta
de documentació que consta a l’expedient.
Que vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa el 14 de
desembre de 2021.
Consideracions legals
Els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, pel que fa referència al recurs de reposició.
L’article 25 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic pel que fa referència als principis de la potestat sancionadora.
Per això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
ACORD
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“DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per XXX amb DNI XXX, contra els
acords del dictamen sancionador aprovat per la Junta de Govern Local del dia 21 de
setembre de 2021, pels quals es sanciona al recurrent al pagament d’una multa de
900,00 euros, de conformitat amb els antecedents i consideracions legals exposats
en aquest dictamen.”
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, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió en un espai públic.
(AJT.CVP 410/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 12 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“En data 05/12/2021 i quan eren les 21:10 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 664 i 716 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit Bull
amb Stafforshire) per la via pública sense morrió, més concretament, a la Plaça Major,
5 de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer C de SANT TOMÀS 4,
2n 1a 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
va signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició.
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 trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense
subjecció.
L’article 43.3.b) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.k) es sancionarà amb una multa de 300,52 euros fins a 2404,05
euros.
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma
d’iniciació dels procediments de naturalesa sancionadora.
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels
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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 10/01/2022 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 C de SANT
TOMÀS 4, 2n 1a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit Bull amb Stafforshire)
per la via pública sense morrió el dia 05/12/2021, 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.
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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.
2.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió en un espai públic.
(AJT.CVP 210/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 22 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 13/07/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al C de l'ERA DEL FIRMAT
12-14, 2n 1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(Pit Bull) deslligat i sense morrió per un espai públic, concretament, la zona
ajardinada de Casa Caritat de Manresa.
Que el dia 05/11/2021 es van notificar l’acord d’inici referit al punt anterior i, en el
mateix dictamen d’inici, 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.
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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.
Vist l’informe emès el dia 21/12/2021 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 NIE XXX i domicili al C de
l'ERA DEL FIRMAT 12-14, 2n 1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa (Pit Bull) deslligat i sense morrió per un espai públic el dia
31/05/2021, 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.
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2.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública.
(AJT.CVP 296/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 12 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19/10/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al C de SANT BARTOMEU
39-47, BX 2a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(American Staffoshire) deslligat i sense morrió pel carrer Codinella, 5 de Manresa el
dia 29/07/2021.
Que el dia 24/11/2021 es van notificar, mitjançant publicació al BOE, l’acord d’inici
referit al punt anterior i, en el mateix dictamen d’inici, 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 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.
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Vist l’informe emès el dia 10/01/2022 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 NIE XXX i domicili al C de
SANT BARTOMEU 39-47, BX 2a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa (American Staffoshire) deslligat i sense morrió per la via
pública, 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.
2.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública.
(AJT.CVP 302/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 12 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19/10/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de SANT
BARTOMEU 38, 4t de MANRESA, pel fet de 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.
Que el dia 24/11/2021 es van notificar, mitjançant publicació al BOE, l’acord d’inici
referit al punt anterior i, en el mateix dictamen d’inici, 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.
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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.
Vist l’informe emès el dia 10/01/2022 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
SANT BARTOMEU 38, 4t de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa (American Stafforshire) deslligat i sense morrió per la via
pública, tal com estableix l’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en
els llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública.
(AJT.CVP 300/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 13 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19/10/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al C del GENERAL PRIM
29-31, BX 2a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa
(American Stafforshire) deslligat i sense morrió per la via pública, concretament, al
carrer Solsona de Manresa el dia 04/08/2021.
Que el dia 04/11/2021 es van notificar l’acord d’inici referit al punt anterior i, en el
mateix dictamen d’inici, 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.
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Vist l’informe emès el dia 11/01/2022 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 NIE XXX i domicili al C del
GENERAL PRIM 29-31, BX 2a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública, el dia 04/08/2021,
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.
2.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar un gos de raça
potencialment perillosa deslligat per la via pública. (AJT.CVP 264/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 13 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19/10/2021, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al PTGE de FERRER 23,
1r de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit
Bull) sense lligar per la via pública, concretament a la Caserna de la Guardia Civil de
Manresa.
Que el dia 10/11/2021 es van notificar l’acord d’inici referit al punt anterior i, en el
mateix dictamen d’inici, 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.
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L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.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 11/01/2022 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 JONATHAN RICARDO NARANJO
LEMA, amb NIE Y0463186A i domicili al PTGE de FERRER 23, 1r de MANRESA, pel
fet de portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit Bull) sense lligar per la via
pública el dia 13/05/2021, 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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3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovació de 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 1/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“L’1 de juliol de 2021 la sra. XXX, amb NIF núm. XXX, i domiciliat al Passatge de Puig,
42 3r 1a de Manresa, va sol·licitar la inscripció al registre municipal d’animals de
companyia d’un gos de raça dogo argentí, amb identificació electrònica
981098108284975.
Per resolució de 19 de juliol de 2021 de la vuitena tinenta d’alcalde a proposta de la
regidora delegada de Ciutat Saludable, es va incoar expedient de protecció dels
animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça potencialment perillosa. Aquesta resolució no es va
poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 5 d’octubre de 2021.
El 30 de setembre de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat es va posar en contacte
telefònic amb la sra. XXX, i la va posar en coneixement de la situació de l’expedient i
que havia de sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la sra.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel Tècnic de la Unitat de Sanitat i per la Tècnica
d’Administració General 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 BOP 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 Passatge de Puig, 42 de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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
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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.
3.1.2 Aprovació de 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 3/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 17 de maig de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que al registre
general d’animals de companyia, s’havien inscrit diversos animals allotjats a Manresa, i
que no constaven inscrits al cens municipal.
Entre els animals hi havia un gos de raça bull terrier amb identificació electrònica
941000023935035, propietat del sr. XXX, amb NIF XXX, i domiciliat al Grup Pare
Ignasi Puig, 47 2n 3a de Manresa.
Per resolució de 20 d’octubre de 2021 de la vuitena tinenta d’alcalde a proposta de la
regidora delegada de Ciutat Saludable, es va incoar expedient de protecció dels
animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça potencialment perillosa. Aquesta resolució es va notificar
el 26 d’octubre de 2021. Transcorregut el termini el sr. XXX no ha sol·licitat la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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
d’Administració General de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la Tècnica

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 BOP 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 núm. XXX i domicili al
Grup Pare Ignasi Puig, 47 2n 3a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 25 de gener de 2022

18

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.
3.1.3 Aprovació de 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 4/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 10 de novembre de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència d’un gos que generaria molèsties per miccions al balcó del c/ Pare Algué, 24
1r 4a.
El 12 de novembre de 2021, el tècnic de la unitat de sanitat va visitar el pis en qüestió,
on el van atendre els srs. XXX, amb NIE XXX i XXX, amb NIE XXX, i va observar que
hi havia una femella d’american staffordshire, amb identificació electrònica
981098106789811, i un mascle de la mateixa raça sense identificació electrònica. El
sr. XXX era el propietari de la femella i el sr. XXX del mascle.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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
d’Administració General de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la Tècnica

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 BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al c/
Pare Algué, 24 1r 4t de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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.
3.1.4 Aprovació de 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 5/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 10 de novembre de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència d’un gos que generaria molèsties per miccions al balcó del c/ Pare Algué, 24
1r 4a.
El 12 de novembre de 2021, el tècnic de la unitat de sanitat va visitar el pis en qüestió,
on el van atendre els srs. XXX, amb NIE XXX i XXX, amb NIE XXX, i va observar que
hi havia una femella d’american staffordshire, amb identificació electrònica
981098106789811, i un mascle de la mateixa raça sense identificació electrònica. El
sr. XXX era el propietari de la femella i el sr. XXX del mascle.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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
d’Administració General de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la Tècnica

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 BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al c/
General Prim, 29-31 bx 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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.
3.1.5 Aprovació de 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 6/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 2 de novembre de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència de dos gossos al c/ Hospital, 23 1r 3a, que estarien allotjats al balcó.
El 12 de novembre de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va visitar el pis en qüestió, i
el va atendre la sra. XXX, amb NIF XXX, i va observar que hi havia un mascle de
pastor belga, amb identificació electrònica 941000025039493, i una femella creuada
amb identificació electrònica 941000025039486. La sra. XXX va presentar
documentació i la femella seria creuada d’american staffordshire, el tècnic va informarla de l’obligació de sol·licitar la llicència, de censar-los i de la prohibició d’allotjar-los al
balcó.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la sra.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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,
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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 BOP 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/ Hospital, 23 1r 3a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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.
3.1.6 Aprovació de 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 7/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 10 de novembre de 2021 la Policia Local va fer intervenció relacionada amb la
conducció d’un gos de raça american staffordshire per part del sr. XXX, amb NIE XXX,
amb domicili al c/ Era Firmat, 16 esc 4t 2a de Manresa.
El tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no constava cap gos censat a nom
del sr. XXX, i que no havia tramitat la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel Tècnic de la Unitat de 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 BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al c/
Era del Firmat, 16 esc 4t 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
Llicència administrativa per a la tinença i conducció, 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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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
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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 Aprovació de 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 76/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 21 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“El 21 de setembre de 2021 el sr. XXX, amb NIE núm. XXX, i domiciliat al carrer Bruc
108-110 3r 2a de Manresa, va sol·licitar llicència administrativa per a la tinença i
conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, amb microxip 981098106679105.
Per escrit de 30 de setembre de 2021 (S2021084438) es va requerir i atorgar termini
al sr. XXX per què presentés la documentació preceptiva que faltava a la sol·licitud de
llicència, amb l’advertiment que si no aportava la documentació, se’l tindria per desistit.
Per resolució de 19 de novembre de 2021 de la vuitena tinenta d’alcalde a proposta de
la regidora delegada de Ciutat Saludable, es va tenir per desistit al sr. XXX, per no
haver aportat la documentació necessària per a la tramitació de la llicència
administrativa.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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.
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 30 de juny de 2015
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut 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 BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al c/
Bruc 108-110 3r 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
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 s’assenyalen als
articles 64.1 DE LA Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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.
3.1.8 Aprovació de 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 i per ésser la posseïdora
d’un gat sense identificació electrònica (SPU.SAN 2/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 7 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 29 de juny de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la presència
d’uns gossos que generarien molèsties al carrer Ramon Iglesias, 6-8 1r 2a.
El 13 de juliol de 2021 el tècnic de la unitat de Sanitat va fer una visita al domicili, on el
va atendre la sra. XXX, amb NIF XXX, i va comprovar que hi havia un gat europeu i un
gos creuat de pitbull i pastor alemany.
Per resolució de 28 de juliol de 2021 de la vuitena tinenta d’alcalde a proposta de la
regidora delegada de Ciutat Saludable, es va incoar expedient de protecció dels
animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça potencialment perillosa i per identificar i censar el gat.
Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat
de 5 d’octubre de 2021.
El 16 de desembre el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no constava cap
animal censat a nom de la sra. XXX, i que no havia tramitat la llicència administrativa
per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la sra.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
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l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
En relació a l’obligació de tenir el gat identificat amb un número de microxip continguda
en l’article 20 apartat a) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
L’ incompliment del qual pot donar lloc a una infracció de caràcter lleu, tal i com es
preveu en l’article 38.4 apartat f) i sancionable amb una multa d’ entre 100 i 400 euros,
tal i com preveu l’article 39.1 apartat c).
En relació a l’obligació de censar els animals que es troba prevista en l’article 21
apartat 2 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
L’ incompliment del qual pot donar lloc a una infracció de caràcter lleu, tal i com es
preveu en l’article 38.4 apartat a) i sancionable amb una multa d’ entre 100,00 i 400,00
euros tal i com preveu l’article 39.1 apartat c) de la mateixa Ordenança.
En quant a l’acumulació de sancions que es dóna en aquest cas, hem de fer referència
a l’article 51 de l’Ordenança, el qual diu que, incoat un procediment sancionador per
dues o mes infraccions entre les quals hi hagi relació causa efecte, s’imposarà només
la sanció que resulti més elevada.
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
d’Administració General de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la Tècnica

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 BOP 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 núm. XXX i domicili
al c/ Ramon Iglesias, 6-8 1r 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
“1.- Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de
la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada
com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment
perillosos.
2.- Ser la posseïdora d’un gat sense identificació electrònica, incomplint l’article 20
apartat a) i sense censar al Registre Municipal d’Animals de Companyia, incomplint
l’article 21 apartat 2 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 s’assenyalen als
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Cinquè.- ATORGAR un 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 l’establert a 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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3.1.9 Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades, declarar la
finalització de l’expedient sancionador i arxivar-lo sense cap més actuació
(SPU.SAN 42/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 30 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de setembre 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 24 de setembre
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 26 d’octubre de 2021.
En data 27 d’octubre de 2021 (R.E. 76618) la sra. XXX va presentar al·legacions i va
justificar que el gos el tenia la seva exparella que resideix a Sant Joan de Vilatorrada.
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, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la sra. XXX amb NIF. XXX, amb
domicili al c/ Sant Benet, 36 de Manresa, per haver justificat que el gos el tenia la
seva exparella que resideix a Sant Joan de Vilatorrada.
Segon.- DECLARAR FINALITZAT l’expedient sancionador i arxivar-lo sense cap més
actuació. “
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.
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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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