ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 19/2022
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 19 d’abril de 2022
Horari: 12:31 h a 12:41 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
Josep Gili Prat
Montserrat Clotet Masana
Núria Masgrau Fontanet
Mariona Homs Alsina
Secretari general
José Luis González Leal
Absents justificats
Tinents d’alcalde
David Aaron López Martí
Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 13, que va tenir lloc el
dia 15 de març de 2022
2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
145/2018)

2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
137/2019)
2.1.3 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 10 de març de 2022. (GTR.ICB)
2.1.4 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 de 21 de març de 2022. (GTR.ICB)
2.1.5 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 març de 2022. (GTR.ICB)
2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1 Aprovar, si escau, la resolució d’un recurs de reposició presentat contra els
acords adoptats per la Junta de Govern Local el dia 21 de setembre de 2021.
(AJT.CVP 38/2021)
2.2.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un gos de
raça potencialment perillosa per la via pública. (AJT.CVP 410/2021).
3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovar, si escau, l’aixecament del comís d’un gos de raça potencialment
perillosa. (OSC.SPU 28/2022).
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de dos
gossos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la seva tinença i conducció (SPU.SAN 44/2021).
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos de
raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per la
seva tinença i conducció (SPU.SAN 66/2021).
3.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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).
3.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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).
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3.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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).
3.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per l’abandonament d’un gos de
raça potencialment perillosa (SPU.SAN 65/2021).
3.1.8 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos de raça
potencialment perillosa a una persona que no disposa de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 67/2021).
3.1.9 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 tinença i conducció (SPU.SAN 22/2022).
3.1.10 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 tinença i conducció (SPU.SAN 30/2022).
3.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per l’abandonament d’un
gos de raça potencialment perillosa. (SPU.SAN 31/2022).
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. 13 que correspon a la
sessió ordinària del dia 15 de març de 2022, i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 8 membres presents.
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals”.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
145/2018)
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 18 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica ha presentat 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 les sol·licituds, 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: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000145 (GTR.ICI/2019000159 - LLI.OMA/2018000041)

Descripció obres: Reformar i ampliar un edifici entre mitgeres i instal·lar un
ascensor al carrer Pintor Morell, 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.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB
137/2019)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 18 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
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“El contribuent que s’especifica ha presentat 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 les sol·licituds, 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: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000137 (GTR.ICI/2019000877 - COM.OBM/2019000106)

Descripció obres: Reforma d’edifici existent a l'Av. Tudela, 20
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació de 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 10 de març de 2022. (GTR.ICB)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 10 de març de 2022, 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
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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/2020000067 (GTR.ICI/2020000330 - COM.OBM/2020000073)

Descripció obres: Reforma interior en habitatge unifamiliar aïllat al c/
Viladordis, 38
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000133 (GTR.ICI/2021000103 - LLI.OMA/2020000009)

Descripció obres:
Rehabilitació en un edifici plurifamiliar entre mitgeres,
situat a la Muralla de Sant Francesc, 1, amb l’actuació global en l’edificació,
redistribuint de manera general els espais i canviant l’ús per crear tres nous
habitatges.
Benefici fiscal sol·licitat: 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.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.
Sol·licitant: COM. PROP. BAIXADA DELS JUEUS, 2 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000197 (GTR.ICI/2021000980 - COM.OBP/2021000594)

Descripció obres: Sanejament de la façana en planta baixa i planta entresol
de la Baixada dels jueus, 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.
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Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2022000005 (GTR.ICI/2022000023 - COM.OBP/2022000014)

Descripció obres: Reforma de cuina i bany a la Via Sant Ignasi, 69, 4t 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: ARMOR CARULLA SAU repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2022000006 (GTR.ICI/2022000024 - COM.OBP/2022000015)

Descripció obres: Reparació del revestiment de la façana posterior i petites
reparacions a l’escala del c/ Urgell, 19
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: NOUNAT J. COSTA S.L. repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2022000027 (GTR.ICI/2022000095 - COM.OBP/2022000040)

Descripció obres: Eliminar esglaó i fer rampa d’accés a l’establiment del c/
Nou, 21
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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.4 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 de 21 de març de 2022. (GTR.ICB)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 21 de març de 2022, 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 representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000057 (GTR.ICI/2021000277 - COM.OBM/2021000063)

Descripció obres: Rehabilitació d’edifici plurifamiliar al Passatge Bellaterra, 16
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.
Sol·licitant: XXX representada per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000082 (GTR.ICI/2021000397 - LLI.OBM/2021000020)

Descripció obres: Reforma interior per agrupar dos habitatges en un al carrer
Na Bastardes, 15-17
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: TOABRE SABANAS S.L repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000113 (GTR.ICI/2021000554 - COM.OBM/2021000130)

Descripció obres: Rehabilitació parcial d’edifici del C/ Major 82
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRETERA PONT DE
VILOMARA 142 representada per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000129 (GTR.ICI/2021000640 - COM.OBP/2021000400)

Descripció obres: Instal.lació d’envà pluvial a la Carretera Pont de Vilomara
142
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 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000202 (GTR.ICI/2021001003 - COM.OBP/2021000605)

Descripció obres: Reforma parcial interior d’habitatge del carrer Vilanova
núm. 14 1r 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.1.5 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 març de 2022. (GTR.ICB)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el
dictamen de 21 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els
requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: FERRER HOSTALERS I OCI SL repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000121 (GTR.ICI/2020000543 - COM.OBM/2020000119)

Descripció obres: Reforma de bar-restaurant existent al carrer Sant Miquel,
núm. 2 Baixos A
Benefici fiscal 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/2020000124 (GTR.ICI/2022000003 - LLI.OMA/2020000042)

Descripció obres: Rehabilitar parcialment la Casa Sadurní, amb instal·lació de
bastida en la façana principal, situada a la carretera de Viladordis, s/n
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres
que afecten l’envolvent de l’immoble.
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Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000020 (GTR.ICI/2020000730 - LLI.OMA/2020000005)

Descripció obres: Rehabilitar la façana principal i substituir la coberta de la
Baixada dels Drets, 14
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 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: INVERSIONES DUPROS SL repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000027 (GTR.ICI/2021000290 - LLI.OMA/2021000002)

Descripció obres: Rehabilitar la Casa Fàbregas, fase 3, habitatges per a gent
gran de la Plaça Major, 20
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 repr. per Gaspar XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000114 (GTR.ICI/2021000565 - COM.OBM/2021000134)

Descripció obres: acondicionar local comercial per venda de material
electrònic a la Plaça d'Anselm Clave
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/2021000159 (GTR.ICI/2021000799 - COM.OBP/2021000485)

Descripció obres: Pintat de façana de l'edifici del carrer de Saragossa, 1
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000167 (GTR.ICI/2021000838 - COM.OBP/2021000515)

Descripció obres: Pintat de façana de l’edifici del carrer Pirineu, 55
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 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2021000171 (GTR.ICI/2021000862 - COM.OBP/2021000530)

Descripció obres: Instal·lació d'envà pluvial en mitgera sud al descobert al c/
Guimerà, 33
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/2021000208 (GTR.ICI/2021001019 - COM.OBP/2021000611)

Descripció obres: Pintat de façana de l’edifici del carrer Pirineu, 53
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/2022000002 (GTR.ICI/2022000008 - COM.OBP/2022000005)

Descripció obres: Neteja de canal de recollida d’aigües i reparació parcial de
façana al Carrer Montserrat,40 ( façana posterior c/ Escodines,4 )
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/2022000008 (GTR.ICI/2022000033 - COM.OBM/2022000007)

Descripció obres:
Substitució de coberta d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres al C/ Pujada del Castell, 55
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/2022000037 (GTR.ICI/2022000134 - COM.OBP/2022000058)

Descripció obres: Reforma interior de bany al carrer Puigterrà de Dalt, 1 bx
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 8 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 resolució d’un recurs de reposició presentat contra
els acords adoptats per la Junta de Govern Local el dia 21 de setembre de
2021. (AJT.CVP 38/2021)
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 16 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“El senyor 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.
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En el dictamen ara recorregut, s’acorda sancionar al Sr. XXX, al pagament d’una multa
de 600,00 euros, tenint en compte les circumstàncies concurrents en aquest
procediment, ja en l’acta que van estendre els agents actuants el dia 28/01/2021,
aquests van poder identificar la persona que s’havia intentat escapar el dia 26/01/2021
pels fets de tenir un gos de raça Doberman deslligat a la via pública.
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 per provada la comissió de la infracció.
Del recurs presentat, s’ha donat trasllat a l’agent 661 per tal d’informar sobre el seu
contingut, ja que aquest agent estava present en l’actuació del 26/01/2021 on el
denunciat va fer-se escàpol, i en l’actuació del 28/01/2021, en la qual el van poder
identificar la persona interessada.
L’agent 661 ha emès informe on afirma que la persona identificada el dia 28/01/2021
per portar un gos de raça Doberman deslligat és la mateixa persona que es va escapar
el dia 26/01/2021, davant dels mateixos fets i quan els agents intentaven aturar-lo.
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.
Aquest procediment va respectar els principis generals del règim sancionador, de
forma que s’han valorat totes les circumstàncies concurrents alhora de fixar l’import de
la sanció.
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.
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 14/03/2022 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
ACORD
“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 600,00 euros,
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de conformitat amb els antecedents i consideracions legals exposats en aquesta
dictamen.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar sense morrió un
gos de raça potencialment perillosa per la via pública. (AJT.CVP
410/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el
dictamen de 16 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 25/01/2022, es va acordar iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de SANT TOMÀS 4, 2n
1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa (Pit Bull) per
la via pública sense morrió, concretament a la Plaça Major, 5 de Manresa el dia
05/12/2021.
Que el dia 11/02/2022 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 en 450,00 euros.
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€.
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 15/03/2022 per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de
Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
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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 euros a XXX, amb DNI XXX i domicili al C de
SANT TOMÀS 4, 2n 1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment
perillosa (Pit Bull) per la via pública sense morrió, 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 8 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, l’aixecament del comís d’un gos de raça potencialment
perillosa. (OSC.SPU 28/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 23 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2020 es va acordar imposar
sanció i comissar el gos del sr. XXX, per estar en possessió d’un gos de raça
potencialment perillosa sense llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En dates 16 de juny i 7 d’agost de 2021 es va intentar executar el comís del gos, però
no va ser possible.
El 25 de febrer de 2022 el tècnic de la unitat de sanitat va poder practicar el comís del
gos amb microxip 98109810642, que va ingressar al mòdul municipal d’acollida
d’animals de companyia.
En data 1 de març de 2022 el sr. XXX va sol·licitar la llicència administrativa i l’11 de
març va acreditar complir tots els requisits per a la concessió de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos
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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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.
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.- AIXECAR EL COMÍS del gos amb microxip número 98109810642, propietat
del sr. XXX, amb NIF núm. XXX, i domiciliada al c/ Providència, 19 4t de Manresa, per
haver sol·licitat la llicència administrativa.
Segon.- ARXIVAR les actuacions referides al comís del gos esmentat, ja que el
propietari disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció .”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de
dos gossos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la seva tinença i conducció (SPU.SAN 44/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 23 de març de 2022, 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 al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en ser el posseïdor de dos gossos 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 al sr. XXX,
com la persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 28 de gener de 2022, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 14 de febrer de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 28 de febrer de 2022, 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE. XX, amb domicili a l’av. Tudela
núm. 4-6 1r 4a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL VUIT CENTS VUIT
EUROS AMB DOTZE CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per ser
el posseïdor de dos gossos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles
42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la seva tinença i conducció (SPU.SAN 66/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen d’1 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2021 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en ser la posseïdora d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 22 de novembre
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 no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 12
de gener de 2022, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 27 de gener de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat 14 de
març de 2022, 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
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i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al c/ Sant
Bartomeu, 38 4t de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per ser la
posseïdora d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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 30 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2022 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 28 de gener de
2022 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la
persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 15 de febrer de 2022, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 19, de 19 d’abril de 2022

17

En data 4 de març de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que es va notificar el dia 8 de març de 2022, 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE XXX i domicili al carrer Bruc 108110 3r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e)
i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a 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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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 d’1 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació:
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“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2022 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 28 de gener de
2022 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 el 11 de febrer de 2022, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 1 de març de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
data 14 de març de 2022, 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
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 i domicili al carrer Hospital,
23 1r 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 estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e)
i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a 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.
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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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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 30 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2022 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 28 de gener de
2022 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la
persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar el 11 de febrer de 2022, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 1 de març de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que no es va notificar el 8 de març de 2022, 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE XXX i domicili al carrer Era del
Firmat, 16 esc 4t 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
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“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e)
i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a 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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.7 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per l’abandonament d’un gos
de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 65/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 30 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2021 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 22 de novembre
de 2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX,
com la persona presumpta responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat de 12
de gener de 2022, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 27 de gener de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat de
14 de març de 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE. XXX, amb domicili al c/ Santa
Llúcia, 37 2n 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
Una sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu
per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, tal i com s’estableix als
articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.8 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos
de raça potencialment perillosa a una persona que no disposa de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 67/2021).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen d’1 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2021 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en haver fet la transmissió d’un gos de raça potencialment perillosa a persones que no
disposen de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient. En data 22 de novembre
de 2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX,
com la persona responsable de la infracció esmentada.
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 27
de gener de 2022, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 11 de febrer de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
23 de març de 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
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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.
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al c/ del Cós,
11 1r 4a 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 haver
transmès un gos de raça potencialment perillosa a una persona que no disposa de
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als
articles 42.2 f) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.9 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 tinença i conducció (SPU.SAN 22/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 23 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“L’1 de febrer de 2022 la Policia Local va fer una intervenció per l’agressió d’un gos
de raça pitbull a una persona. Els gos agressor és propietat del sr. XXX, amb NIE
XXX, amb domicili al Camí dels Tovots, 2 de Manresa.
El tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que el sr. XXX 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.
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Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment perillosa, 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.
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
camí dels Tovots, 2 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 seva tinença i conducció, infracció qualificada com
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €,
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de
l’expedient formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius
establerts a l’art. 24 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre.
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Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que 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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.10 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 tinença i conducció (SPU.SAN 30/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 23 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 26 de novembre de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència d’una gossa que generaria molèsties i que podria no estar ben cuidada al c/
Flors de Maig, 4 baixos de Manresa.
El 7 de desembre de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va fer visita d’inspecció al
domicili on el va atendre el sr. XXX, amb NIF XXX, i va observar que a l’immoble s’hi
allotjava una femella d’american bully amb identificació electrònica 985113005443011,
que segons manifestació del sr. XXX seria propietat del sr. XXX, amb NIF XXX.
El tècnic va concertar visita d’inspecció amb el sr. XXX pel dia 14 de desembre, en la
qual no es va presentar, i posteriorment es van deixar notes a la bústia, per tal que
aquest contactés telefònicament amb la unitat de sanitat, sense obtenir resposta.
L’11 de febrer de 2022 el tècnic de la unitat de sanitat va fer una nova visita al domicili,
on el va atendre el sr. XXX, que va manifestar que no disposava de documentació
veterinària de la gossa, però si d’una factura veterinària que va mostrar al tècnic, feta a
nom seu, per un tractament realitzat a la gossa el mes de gener. El tècnic li va informar
de l’obligació de disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció,
tant ell com el sr. XXX.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 19, de 19 d’abril de 2022

25

El 17 de febrer de 2022 la gossa amb identificació electrònica 985113005443011 va
ser recollida de la via pública i va ingressar al mòdul municipal d’animals de
companyia.
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 de raça potencialment perillosa, 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.
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 NIF núm. XXX i domicili al
carrer Flors de Maig, 4 bx 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 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 €,
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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
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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per
l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa. (SPU.SAN
31/2022).
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat
exposa el dictamen de 23 de març de 2022, que es transcriu a continuació:
“El 26 de novembre de 2021 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència d’una gossa que generaria molèsties i que podria no estar ben cuidada al c/
Flors de Maig, 4 baixos de Manresa.
El 7 de desembre de 2021 el tècnic de la unitat de sanitat va fer visita d’inspecció al
domicili on el va atendre el sr. XXX, amb NIF XXX, i va observar que a l’immoble s’hi
allotjava una femella d’american bully amb identificació electrònica 985113005443011,
que segons manifestació del sr. Ortega seria propietat del sr. XXX, amb NIF XXX
El tècnic va concertar visita d’inspecció amb el sr. Hidalgo Peña pel dia 14 de
desembre, en la qual no es va presentar, i posteriorment es van deixar notes a la
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bústia, per tal que aquest contactés telefònicament amb la unitat de sanitat, sense
obtenir resposta.
L’11 de febrer de 2022 el tècnic de la unitat de sanitat va fer una nova visita al domicili,
on el va atendre el sr. XXX, que va manifestar que no disposava de documentació
veterinària de la gossa, però si d’una factura veterinària que va mostrar al tècnic, feta a
nom seu, per un tractament realitzat a la gossa el mes de gener. El tècnic li va informar
de l’obligació de disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció,
tant ell com el sr. XXX.
El 17 de febrer de 2022 la gossa amb identificació electrònica 985113005443011 va
ser recollida de la via pública i va ingressar al mòdul municipal d’animals de
companyia, de la qual era posseïdor el XXX, sobre la qual s’estaven realitzant
actuacions prèvies a la incoació de l’expedient sancionador.
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu
incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, com es preveu en
l’article 42.2 apartat d) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros,
d’acord amb l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX i domicili al carrer
Flors de Maig, 4 bx de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
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“L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, infracció qualificada com a
molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06€ i 15.025,30 €, tal i
com s’estableix als articles 42.2 d) 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 8 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
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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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