
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 14/2019 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 19 de març de 2019 
Horari: 12:30 h a 12:55 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep Maria Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general   
José Luis González Leal 
 
Absents justificats 
Tinents d’alcalde 
Jaume Torras Oliveras 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 10 que va tenir lloc el dia 26 de febrer 
de 2019. 
 
2. Àrea de Territori 
 
2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
2.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el projecte d’obra ordinària anomenat “Projecte 

d’urbanització del carrer Germà Isidre (tram central)”. 
 
 
3. Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
3.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
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3.1.1 Aprovar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Conveni entre 
l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
(Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de 
Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats en 
la Xarxa CIRCE. 

 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2018/25). 

 
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/19). 

 
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/20).  

 
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/22). 

 
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/24). 

 
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/25). 

 
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/27). 

 
 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 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.  

 
5.1.2 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i  

95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
5.1.3   Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de cessió de dret de superfície sobre 
 una finca de titularitat municipal situada dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana 
 PMU001 HOSPITAL, de Manresa, per a la promoció d’habitatges en règim 
 cooperatiu. 
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5.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 

aquest Ajuntament com a auxiliar administrativa, amb l’activitat privada d’advocada. 
 
5.2.2  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 

aquest Ajuntament com a professor superior de música del Conservatori, amb 
l’activitat privada d’assessor musical. 

 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 10 que correspon a la sessió ordinària 
del dia 26 de febrer de 2019 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 digítals) 

 
2. Àrea de Territori 
 

2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 

2.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el projecte d’obra ordinària anomenat “Projecte 
d’urbanització del carrer Germà Isidre (tram central)”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 5 de març 
de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 

1. Els tècnics del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials han redactat 
el projecte d’obra ordinària “Projecte d’urbanització del carrer del Germà Isidre 
(tram central)“ amb un pressupost per a coneixement de l’administració de Cent 
vint mil sis-cents quinze euros amb quaranta-un cèntims (120.615,41 €) IVA 
inclòs. 

 
2. L’àmbit del present projecte inclou les obres d’urbanització del carrer Germà Isidre, 

en el tram comprès entre el carrer de Llevant i el passatge de Misser Mas, i de les 
cruïlles corresponents. També incorpora la renovació i/o modificació de les xarxes de 
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clavegueram, d’enllumenat i d’aigua potable. La Memòria del projecte descriu amb 
detall les diferents actuacions a realitzar, en els apartats d’ordenació, urbanització, 
enderrocs, moviments de terres, clavegueram i enllumenat i senyalització.  
 

3.  El planejament urbanístic vigent, aprovat el 26 de setembre de 2017 classifica com a 
sòl urbà l’àmbit d’intervenció del projecte i el qualifica de Sistema Viari, amb clau 
A.1. Les obres no formen part de cap àmbit d’actuació. 

 
4. En data 4 de març, segons l’informe emès pels Serveis Tècnics, les obres que es 

proposen executar tenen la consideració d’obra ordinària i, concretament, de primer 
establiment, reforma o gran reparació. 

 
5. El Projecte inclou, l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
6. La Memòria del Projecte conté les mesures que garanteixen el compliment de les 

mesures d’accessibilitat del sector afectat i la seva vinculació amb els sectors 
limítrofs.  

 
7. El present projecte no figura previst, a data d’avui, en el pressupost municipal vigent. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de 

primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a 
l’article 12.1 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del  Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes. El Projecte que es 
proposa aprovar compleix amb els requisits de contingut mínim establerts als preceptes 
esmentats.  

 
3. L’article  235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 

projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) 
Aprovació definitiva”. Cal tenir en compte també el que estableixen els articles 37.2, 3 i 
4 del mateix cos legal. 

 
4. L’article 37.5 ens diu que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis 

mesos a comptar des de l’aprovació inicial. 
 
5. L’article  4 del Reial Decret  1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix l’obligació del 
promotor d’incloure en els projectes un estudi de seguretat i salut . 

 
6. L’article 7.2 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa que els projectes 

d’urbanització i les obres ordinàries han d’incloure en la Memòria del projecte un apartat 
justificatiu del compliment de les condicions d’accessibilitat, que ha de tenir en 
compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb els sectors limítrofs.  

 
7. L’article 22.1. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple 
l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost. El Ple de 
la Corporació, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015, va delegar a la Junta de 
Govern Local, en sessió de caràcter públic,  l’exercici d’aquesta atribució , per als 
projectes amb PCA  fins a 300.000,00 €. La competència per aprovar el present projecte 
correspon a la Junta de Govern Local (en sessió de caràcter públic) en no estar 
previst en el pressupost municipal vigent, i no superar el PCA (sense el 21% d’IVA)  el 
límit dels 300.000,00 €.  

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat 
d’Urbanisme i Llicències, en exercici de les facultats conferides per la delegació efectuada 
per Resolució de l’Alcalde núm. 4619, de 19-5-2017, publicada al BOP de 2-6-2017,  
proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
1. APROVAR INICIALMENT  el projecte d’obra ordinària “Projecte d’urbanització del 
carrer del Germà Isidre (tram central)“ amb un pressupost per a coneixement de 
l’administració de Cent vint mil sis-cents quinze euros amb quaranta-un cèntims 
(120.615,41 €) IVA inclòs 
 
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en 
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 
d’octubre. 
  
3. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte d’obra ordinària  inicialment aprovat, 
durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir del dia hàbil següent al de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat al que es 
preveu a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny. Publicar-ho també en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i 
per mitjans telemàtics. 
 
4.  INFORMAR QUE, si no es formulen reclamacions ni al·legacions  durant el període 
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT, de forma 
automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil 
següent al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà 
l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 
del Reglament esmentat.” 
 
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 Promoció de la Ciutat 
 
3.1 Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Conveni entre 

l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) i la 
Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor 
(PAE) integrats en la Xarxa CIRCE. 
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, de 7 
de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa, en sessió celebrada el dia 18 de 
febrer de 2014, va aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració 
General de l’Estat i la Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts d’assessorament i 
inici de tramitació-PAIT integrats en la Xarxa CIRCE amb l’Ajuntament  de Manresa. Aquesta 
addenda va ser signada per l’Administració General de l’Estat, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa el dia 4 de juny de 2014. 
 
Des d’aleshores l’Ajuntament de Manresa porta a terme, a les dependències del CEDEM 
ubicades al Palau Firal, el servei del Punt d’Atenció a l’emprenedor.  
 
A través d’aquest Punt PAE es facilita telemàticament la creació de noves empreses, de 
forma ràpida i econòmica i  estalviant tràmits directes de gestió davant organismes com 
Hisenda ( AEAT) o la Seguretat Social. També es possibilita la realització dels tràmits per la 
constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la 
Direcció general d’Indústria i de la PYME ( Ministeri d’Industria, Energia i Turisme), utilitzant 
el Document Únic Electrònic (DUE).  
 
L’Administració General de l’estat, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ( 
Direcció General d’Indústria i de la petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de Barcelona van 
signar un conveni per a l’establiment de Punts d’Atenció  a l’Emprenedor (PAE) integrats en 
la Xarxa CIRCE. 
La clàusula tercera d’aquest conveni estableix la necessitat d’adhesió l conveni d’aquells ens 
locals de la província de Barcelona que tinguin interès en establir Punts d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE) en les seves oficines municipals. 
En data 6 de març de 2019, la tècnica de desenvolupament empresarial i la tècnica 
d’administració general han emès memòria justificativa i informe en relació amb l’adhesió a 
aquest conveni  
En conseqüència, per tal de seguir desenvolupant el Punt d’Atenció a l’Emprenedor és 
necessari sol·licitar l’adhesió a l’esmentat conveni per tal de gaudir del sistema de tramitació 
telemàtica del CIRCE.  
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals de 
Catalunya tenen competències pròpies sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i 
promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, 
artesanal i turístic i foment de l’ocupació.   
 
 Així mateix com a punt d’atenció a l’emprenedor i d’acord amb l’article 13 de la Llei 14/2013, 
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, ha de facilitar la 
creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a 
través de la prestació de serveix d’informació, tramitació, assessorament, formació i suport 
al finançament empresarial.  
 
2. Novació extintiva. L’article 1156 del Codi Civil fixa, entre les causes d’extinció de les 
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obligacions, la novació. Així mateix, l’article 1204 del mateix cos legal determina que “Per a 
que una obligació quedi extingida per un altre que la substitueixi, es necessari que així es 
declari terminantment o que l’antiga i la nova siguin del tot incompatibles.  
 
3. Adhesió dels ens locals. La clàusula tercera del conveni determina que “ Els ens 
locals de la província de Barcelona que desitgin adherir-se al present conveni per establir 
Punts d’Atenció a l’Emprenedor ( PAE) en les seves oficines municipals hauran de sol·licitar 
la seva adhesió a la Diputació de Barcelona presentant el model normalitzat de l’annex I, 
declarant que coneixen el contingut d’aquest conveni i acceptant les obligacions, serveis i 
requisits que els siguin d’aplicació i, en particular, les que s’especifíquen en les clàusules 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 del present conveni. 
Una vegada rebuda la sol·licitud, la Diputació de Barcelona comprovarà el compliment dels 
requisits d’adhesió i , en el seu cas, mitjançant Resolució o acord per part de l’òrgan 
competent, aprovarà la citada sol·licitud, acte que serà oportunament notificat a l’ens local 
sol·licitant i al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, per a que aquest últim procedeixi a 
donar d’alta a tots els efectes als PAE  de l’ens local afectat.” 
 
4. Règim jurídic. La sol·licitud d’adhesió al conveni comporta, en cas de ser acceptada, 
unes obligacions jurídiques directes per l’ens local. D’acord amb l’establert a l’article 108 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya,  s’entén per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret 
públic del qual es deriven obligacions jurídiques directes per les parts,; per tant, podem 
entendre que el règim jurídic aplicable a l’adhesió serà el previst per als convenis 
interadministratius. 
 
Així mateix, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
defineix els convenis com “els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions 
públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les 
universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna. 
 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, aquesta adhesió al conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei. 
 
5. Òrgan competent. Atès que el Conveni pot tenir una durada superior als 4 anys, en 
aplicació per analogia de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el 
Ple de la Corporació. 
 
Això no obstant, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015 ( BOPB 22.07.2015), es va 
delegar a la Junta de Govern Local la competència en matèria de contractes i concessions 
plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys.  
 
Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.  Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al conveni de data 20 de desembre 
de 2018 entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Industria, Comerç i 
Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ) i la Diputació de 
Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’emprenedor (PAE) integrats a la Xarxa 
CIRCE 
 
Segon. Formalitzar la sol·licitud d’adhesió mitjançant la signatura del document següent: 
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SOL·LICITUD D’ADHESIÓ  

 
DOCUMENT DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL CONVENI DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 
2018 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, A TRAVÉS DEL MINISTERI 
D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME (DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA I DE LA PETITA I 
MITJANA EMPRESA -DGIPYME-) I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ESTABLIMENT 
DE PUNTS D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS A LA XARXA CIRCE. 

 
 

El/La senyor/a <nom i cognoms del/de la representant de l’ens local >, en nom i 
representació de <nom de l’ens local> , en la seva condició de <càrrec>. 
 
DECLARA: 

 
1.- Que l’esmentat ens local ha acordat, mitjançant <Resolució de l’acord d’òrgan 
plenari o Junta de Govern amb data …> sol·licitar l’adhesió al Conveni signat pel 
Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa –DGIPYME-) i la Diputació de Barcelona amb data 20 de desembre 
de 2018 per a  l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), a les seves 
oficines municipals.  

 
(S’adjunta certificat acreditatiu) 
 
2.- Que el citat ens local coneix el contingut de l’esmentat Conveni, publicat al Butlletí 
Oficial de l’Estat amb data 4 de gener de 2019 i accepta les obligacions, serveis i 
requisits que li siguin d’aplicació i, en particular, les que s’especifiquen a les clàusules 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 de l’esmentat Conveni.” 
 

Tercer. Indicar que el document anterior es formalitzarà en llengua catalana i en llengua 
castellana. 
 
Quart. Extingir, una vegada aprovada la sol·licitud per la Diputació de Barcelona, l’addenda 
de data 4 de juny de 2014 al conveni de col·laboració  entre l’Administració General de 
l’Estat, a través del Ministeri d’indústria, Energia i Turisme ( Direcció General d’Industria i de 
la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts 
d’Assessorament e inici de tramitació-PAIT integrats en la Xarxa CIRCE, amb l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Cinquè. Facultar l´alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió i qualsevol altra 
documentació que se´n derivi.” 
 
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. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la 
seva tinença i conducció (SPU.SAN 2018/25). 
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 4 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de 2018 es va incoar expedient 
sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 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. 
 
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, l’incompliment està considerat 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. 
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 22 
d’octubre de 2018 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser 
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €. 
 
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 data 20 de desembre 
de 2018,  sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
En data 9 de gener de 2019 la instructora 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 
8 de febrer de 2019, 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 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
de juny de 2017, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  al carrer Era d’en 
Coma, 36-38 3r 1a 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 estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 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 l’interessat 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 
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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. 
 
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/19). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 26 de juny de 2017 la sra. XXX, amb  DNI núm. XXX, i domiciliada al Grup la Balconada 
– B.C. Aribau, 3 4t 1a de Manresa, va sol·licitar llicència administrativa per a la tinença i 
conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, amb microxip 981098106420294. 
 
Per resolució de 15 de maig de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, es va requerir i atorgar termini a la sra. 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 la tindria per desistida. 
 
Per resolució de 20 de novembre de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut , es va tenir per desistida a la sra. XXX, per 
no haver aportat la documentació necessària per a la tramitació de la llicència administrativa.  
 
Els propietaris/es o posseïdors/es de gossos considerats de raça potencialment perillosa 
han de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la 
sra. XXX, per irregularitats en la tinença 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. 
 
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 tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
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resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXXi domicili al Grup 
Balconada-B.C. Aribau, 3 4t 1a  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 instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a la interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, 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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular 
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la 
llei 39/2015.” 
 
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. 
 
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/20). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 15 de juny de 2017 el sr. XXX, amb número de passaport XXX, i domiciliat al carrer 
Miquel Martí i Pol, 11 2n 2a de Manresa, va sol·licitar llicència administrativa per a la tinença 
i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, amb microxip 941000019597370. 
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Per resolució de 15 de maig de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, 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 20 de novembre de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut , 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 diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera 
procedent la incoació 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. 
 
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 tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb número de passaport XXX i domicili 
actual al c/ Martí i Pol, 11 2n 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.  
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Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, 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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015.” 
 
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. 
 
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/22). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 26 d’abril de 2018 el sr. XXX, amb DNI núm. XXX, i domiciliat al carrer Sant Pere, 6 2n 
2a de Manresa, va sol·licitar llicència administrativa per a la tinença i conducció d’un gos de 
raça potencialment perillosa, amb microxip 941000022265845. 
 
Per resolució de 28 de juny de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, 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 20 de novembre de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut , 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 diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.  
XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera 
procedent la incoació d’expedient sancionador. 
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L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de caràcter molt 
greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en 
relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics 
i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 
euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i molt 
greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 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 tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual al c/ 
Sant Pere, 6 2n 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 instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i notificació 
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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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015.” 
 
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. 
 
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/24). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 31 d’octubre de 2017 la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i gestió del Medi va 
remetre a aquest Ajuntament una sol·licitud d’inscripció a l’ANICOM d’un gos de raça pitbull 
amb identificació electrònica 941000019057573, propietat del sr. XXX, amb DNI núm. XXX, i 
domiciliat a la Via Sant Ignasi, 9 2n 3a de Manresa. 
 
En data 29 de gener de 2018 es va requerir al sr. XXX la tramitació de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. El sr XXX va 
acreditar que havia transmès el seu gos, i la persona a qui l’havia transmès va sol·licitar la 
Llicència administrativa. 
 
El 3 de febrer de 2019 la Policia Local va denunciar  al sr. XXX per la conducció d’un gos 
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció. 
 
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 diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.  
Marcelino Pinteño Muriel 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. 
 
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.  
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Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  per la tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili a la Via 
Sant Ignasi, 9 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 instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, 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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015.” 
 
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. 
 
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/25). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
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“El 4 d’octubre de 2018 la Policia Local va fer una actuació referent a la conducció d’un gos  
potencialment perillós per part de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer 
Santa Llúcia, 14-16 1r 1a de Manresa. 
 
Per resolució de 17 d’octubre de 2018 de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, es va incoar expedient de protecció dels 
animals i es va atorgar termini a la sra. XXX per que tramités la llicència administrativa per a 
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta resolució es va notificar 
el dia 7 de novembre de 2018, transcorregut el termini no va sol·licitar la llicència.  
 
Els propietaris/es o posseïdors/es de gossos considerats de raça potencialment perillosa 
han de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la 
sra. XXX, per irregularitats en la tinença 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. 
 
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 tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili al c/ 
Santa Llúcia, 14-16 1r 1a  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.  
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Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a la interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, 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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular 
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la 
llei 39/2015.” 
 
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. 
 
 
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/27). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 5 de març de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 19 de maig de 2017 el sr. XXX, amb DNI núm. XXX, i domiciliat al carrer Sant Blai, 20-22 
1r 2a de Manresa, va sol·licitar llicència administrativa per a la tinença i conducció d’un gos 
de raça potencialment perillosa, amb microxip 941000021417900. 
 
Per resolució de 15 de maig de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, 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 20 de novembre de 2018 de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora 
delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut , 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. 
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Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.  
Xavier Montiel Martínez 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. 
 
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 tècnica d’administració 
general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili al c/ Sant 
Blai, 20-22 1r 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 instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i 
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora 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 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, 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, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 
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Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, 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 als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015.” 
 
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. 
 
 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 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.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de març 
de 2019, 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 de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000066 (GTR.ICI/2018000348 - LLI.COM/2018000261) 
Descripció obres: Reforma cuina al C/ Nou, 16 1 1 
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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/2018000084 (GTR.ICI/2018000461 - LLI.COM/2018000326) 
Descripció obres: Adequació de local per oficina a la Via Sant Ignasi 27-29 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: SAFICA, S.A. 
 representat per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000122 (GTR.ICI/2018000650 - LLI.COM/2018000474) 
Descripció obres: Pintat de façana al carrer Gaudí 17 
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/2018000148 (GTR.ICI/2019000150 - LLI.OBM/2018000146) 
Descripció obres: Reformar un habitatge al carrer Canal 26, 2n 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: DENIS CHERNYSHEW 
Expedient: GTR.ICB/2018000153 (GTR.ICI/2018000809 - LLI.COM/2018000606) 
Descripció obres: Reformar cuina i bany de l’habitatge situat al C/Sant Bartomeu, 
11 
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/2018000162 (GTR.ICI/2018000827 - LLI.COM/2018000613) 
Descripció obres: Substitució d'uns baixants d'aigua de l'edifici de la Plaça Major, 3 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000163 (GTR.ICI/2018000878 - LLI.COM/2018000640) 
Descripció obres: Reforma de cuina al c/ Alfons XII 13 5è 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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5.1.2 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
50% i  95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de març 
de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres han presentat les sol·licituds 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 desfavorablement les sol·licituds, per no reunir els 
requisits establerts. Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l’article 6 de 
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació. 
  
La Cap de secció de gestió tributària i inspecció ha informat desfavorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Desestimar les sol·licituds que s’especifiquen:  
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000067 (GTR.ICI / 2018000820 - LLI.OBM/2018000104) 
Descripció obres: Reformar un edifici pluirfamiliar entre mitgeres al passatge Mion, 
3 
Benefici fiscal sol·licitat: 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. 
Motiu desestimació: L'actuació en façana interior - pati - només es refereix a 
tancaments, afectant per tant només parcialment. La bonificació només es aplicable 
als casos en què les obres que es duen a terme afecten de manera total la façana, 
coberta o mitgeres de l’immoble, mentre que en aquest cas es tracta d’una actuació 
parcial. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000070 (GTR.ICI / 2018000395 - LLI.COM/2018000297) 
Descripció obres: Reparació parcial de la terrassa a la Ctra. Cardona, 76 A 
Benefici fiscal sol·licitat: 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. 
Motiu desestimació: S'afecta parcialment l'envolvent de l'immoble. La bonificació 
només es aplicable als casos en què les obres que es duen a terme afecten de 
manera total la façana, coberta o mitgeres de l’immoble, mentre que en aquest cas 
es tracta d’una actuació parcial. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000136 (GTR.ICI / 2018000694 - LLI.COM/2018000505) 
Descripció obres: Reparació de teulada al carrer Escodines, 12 
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. 
Motiu desestimació: La reparació de la teulada no afecta la totalitat d'aquesta, 
doncs són reparacions puntuals.  La bonificació només es aplicable als casos en què 
les obres que es duen a terme afecten de manera total la façana, coberta o mitgeres 
de l’immoble, mentre que en aquest cas es tracta d’una actuació parcial. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000155 (GTR.ICI / 2018000830 - LLI.COM/2018000614) 
Descripció obres:   Substitució del parament de cobrició de les claraboies edifici Pg. 
Pere III 45-51 
Benefici fiscal sol·licitat: 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. 
Motiu desestimació: L'actuació en l'envolvent només es parcial en afectar només 
les claraboies. La bonificació només es aplicable als casos en què les obres que es 
duen a terme afecten de manera total la façana, coberta o mitgeres de l’immoble, 
mentre que en aquest cas es tracta d’una actuació parcial.” 

 
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. 
 
 
5.1.3   Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de cessió de dret de superfície 
 sobre  una finca de titularitat municipal situada dins l’àmbit del Pla de Millora 
 Urbana PMU001 HOSPITAL, de Manresa, per a la promoció d’habitatges en 
 règim  cooperatiu. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Marc Aloy Guàrdia, abandona la sala mentre es discuteix i es vota 
aquest assumpte, ja que s'ha d'abstenir de participar-hi per tenir interès personal, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.   

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, d’11 de març 
de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 d’octubre de 2018, va aprovar l’expedient 

de licitació del contracte consistent en un dret de superfície sobre una finca de propietat 

municipal situada dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana PMU001 HOSPITAL, de Manresa. 

L’anunci de la convocatòria fou publicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament, en data 

18 d’octubre de 2018. 
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II. Tal i com figura a l’acta de la Mesa de contractació, celebrada el dia 23 de gener de 2019, 

durant el període de presentació de proposicions, es va presentar una sola oferta, que és la 

següent: 

 

• Proposició presentada pel senyor Antoni Cusó Colorado, amb DNI núm. 38146728-

D, en representació de la cooperativa LA RAVAL SCCL, amb NIF F-67224659, i amb 

domicili al carrer Montserrat, núm. 1, 2n. 1a. de Manresa (08241). 

 

III. En aquesta mateixa acta consta que la documentació presentada per la licitadora 

compleix amb tots els requisits establerts pels plecs de clàusules administratives i de 

prescripcions tècniques. 

 

IV. En una nova sessió de la Mesa de Contractació, celebrada el dia 14 de febrer de 2019, la 

Mesa qualificà el contingut del sobre núm. 2, relatiu als criteris sotmesos a un judici de valor, 

d’acord amb la valoració emesa pel comitè d’experts i procedí a l’obertura del sobre núm. 3 

relatiu als criteris quantificables automàticament. 

  

V. Posteriorment, en data 25 de febrer de 2019 la Mesa de Contractació acordà proposar a 

l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a la proposició presentada per LA RAVAL 

SCCL, després que li fos atorgada una puntuació de 143 punts sobre els 160 possibles, 

desglossats de la forma següent: 

 

Concepte Puntuació 

Criteris sotmesos a un judici de valor (sobre 2) 83,00 punts 

Criteris quantificables automàticament (sobre 3) 60,00 punts 

VALORACIÓ TOTAL DE LA PROPOSTA 143,00 punts 

 

VI. En data 26 de febrer de 2019 fou enviat requeriment a la cooperativa LA RAVAL SCCL, 

atorgant-li un termini de 10 dies per tal que aportés la documentació prèvia a l’adjudicació 

que prescriu la clàusula 31a. del Plec de Clàusules Administratives (certificats acreditatius 

d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social). La documentació ha 

estat aportada en data 11 de març de 2019. 

 

VII. En data 11 de març de 2019, el cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de 

l’Ajuntament ha emès un informe jurídic en el qual fa constar que l’adjudicació del contracte 

del dret de superfície sobre una finca de propietat municipal situada dins l’àmbit del PMU001 

HOSPITAL de Manresa, per un termini de 75 anys, prorrogable per 15 anys més, a favor de 

la cooperativa LA RAVAL SCCL, s’ajusta a dret. 

 

Consideracions jurídiques 

 

1. Requisits de capacitat de la licitadora. Examinada la proposició presentada per LA RAVAL 

SCCL, es pot concloure que aquesta conté tota la documentació relativa a la personalitat de 

la cooperativa exigida en la clàusula 22a del plec de clàusules administratives que regeixen 

la licitació i que aquesta no es troba incursa en cap de les prohibicions de contractar que 

prescriu l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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2. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’adjudicació d’aquest contracte és el Ple de 

la Corporació, de conformitat amb l’article 41.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 

Tanmateix, aquesta facultat ha estat delegada a la Junta de Govern Local per acord plenari 

de 30 de juny de 2015. 

 

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 

A C O R D 

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte que consisteix en la cessió d’un dret de superfície sobre 

la finca de propietat municipal situada dins l’àmbit del Pla de millora urbana PMU001 Hospital, 

de Manresa, per a la promoció d’habitatges en règim cooperatiu, a favor de la cooperativa LA 

RAVAL SCCL (NIF F-67224659 i domicili al carrer Montserrat, núm. 1, 2n. 1a. de 08241-

Manresa), per un termini de 75 anys, prorrogables per 15 anys més, comptats a partir del dia 

de la seva formalització mitjançant escriptura pública, d’acord amb la clàusula 9a. del plec 

de clàusules administratives reguladores de la licitació i l’article 564-3 2a. de la Llei 5/2006, 

de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, i un cànon mínim inicial de 516 

euros anuals, d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

 

El contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, 

aprovats per la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 16 d’octubre de 2018, així com 

per les condicions de l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

 

SEGON.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
TERCER.- Facultar l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per al compliment de l’expedient i, en especial, per a la formalització del dret de superfície 
objecte de cessió en escriptura pública.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
5.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

en aquest Ajuntament com a auxiliar administrativa, amb l’activitat privada 
d’advocada. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, 
de 7 de març de 2019, que es transcriu a continuació 
 
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, funcionària de l’Ajuntament de Manresa 
que ocupa una plaça d’auxiliar administrativa, per mitjà de la qual demana la compatibilitat 
per a l’exercici de l’activitat privada d’advocacia per compte propi. 
 
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat seria 
distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap complement 
específic pel factor d’incompatibilitat. 
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El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot autoritzar 
la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar a la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal que 

desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionària, auxiliar 

administrativa, amb l’activitat privada d’advocada. 

 

Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar 

la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 
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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. 
 
 
5.2.2  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

en aquest Ajuntament com a professor superior de música del Conservatori, 
amb l’activitat privada d’assessor musical. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, 
de 7 de març de 2019, que es transcriu a continuació 
 
“Atesa la sol·licitud presentada pel senyor XXX, personal laboral temporal de l’Ajuntament 
de Manresa que ocupa un lloc de professor de música del conservatori, per mitjà de la qual 
demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’assessorament musical per 
compte propi. 
 
Atès que el senyor XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una jornada 
de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat seria 
distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap complement específic 
pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot autoritzar 
la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar al senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal com a professor 
superior de música del Conservatori amb l’activitat privada d’assessor musical. 
 
Segon.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar 
la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 
condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 
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Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 
 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 
intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 
en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
 

Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 
 
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. 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
7. 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 


