
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 46/2019 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic 
Data: 15 d’octubre de 2019 
Horari: 12:35 h a 12:40 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Cristina Cruz Mas 
Antoni Massegú Calveras 
David Aaron López Martí 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 41, que va tenir lloc el dia 24 
de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària núm. 42 que va tenir lloc el dia 30 de 
setembre de 2019. 
 
 

2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria d’Hisenda 
 
2.1.1 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de diverses tarifes de preus 
 públics, que han de regir a partir de l’1 de gener de 2020. 
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3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
3.1  Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 

3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/74). 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/75). 

 
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/76). 

 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/79). 

 
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/81). 

 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/82). 

 
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per haver fet venda de 

dos gossos potencialment perillosos, sense nucli zoològic i publicitar-ho. 
(SPU.SAN 2019/83). 

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

d’una gossa potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativaper a la seva tinença i conducció (SPU. SAN 2019/84). 

 
3.1.9 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 2019/20). 

 
3.1.10 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 2019/40). 

 
3.1.11 Aprovar, si escau, l’aixecament del comís d’un gos potencialment perillós per 

haver sol·licitat la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció 
(SPU.SAN 2019/50). 
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4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
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. 41 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària núm. 42 que 

va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2019,i la Junta de Govern Local les aprova per 
unanimitat dels 7 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 Serveis Generals 
 
2.2  Regidoria d’Hisenda 
 
2.1.1 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de diverses tarifes de 
 preus  públics, que han de regir a partir de l’1 de gener de 2020. 

 
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 4 d’octubre de 
2019, que es transcriu a continuació: 
 

“Per part de diversos serveis s’han proposat modificacions dels preus públics que 
hauran de regir per l'exercici 2020. 

   La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic 
financera que ha d'acompanyar l'expedient. 

   L'alcalde i regidor d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents 

   
   
 

ACORDS 
 

   PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents: 

   2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS 
 

 
  Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari 

mínim interprofessional vigent. 

    

 
 

  
   

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones

7 o més 

persones

12.600,00 16.380,00 20.160,00 23.940,00 27.720,00 31.500,00 35.280,00
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   Aquest quadre de nivells de renda està referenciat al salari mínim interprofessional 
(SMI). En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el 
quadre en funció del nou import aprovat del SMI o índex que el substitueixi. 

   Es modifiquen les tarifes 
 

   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 Colònies esportives infantils:   

1.1 
Període d’una setmana amb 5 dies hàbils de mitja jornada, 
matí o tarda 56,00 

1.2 
Període d’una setmana amb 4 dies hàbils de mitja jornada, 
matí o tarda 45,00 

  S’aplicarà al període:   

2 Aula de l'Esport   

2.1 Cursos de formació. Per hora 2,85 

2.2 Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament Gratuït 

2.3 
Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o 
AMPES Gratuït 

2.4 
Utilització per esdeveniments extraordinaris d’interès 
ciutadà Gratuït 

3 Activitats i cursos adreçats a joves i gent gran   

3.1 Per hora i/o activitat sense material 2,00 

3.2 Hora d'activitat amb material inclòs 2,80 

3.3 Activitats tipificades d’interès social Gratuït 

  

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

      

  

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

      

  
Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 
anys. Entre 18 i 24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%   

  

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

5 Tallers d'art   

5.1 Tallers d'art, per hora 2,50 

5.2 

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

7 Curs d'autoformació en gestió de la innovació   

7.1 Per hora 3,85 

7.2 Per curs complet 174,10 

9 Lloguer de material esportiu    

9.1 Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada 35,40 

9.2 Biblioteca mòbil per jornada  58,10 

10 Tornejos esportius de lleure   

10.1 Inscripció per equip 398,50 

12 Activitat Fem un llibre en família 5,00 

   Es suprimeix l'epígraf 4, aules de cultura, per desaparició del programa. S'estableix 
una tarifa gratuïta pels tallers i activitats adreçats a col·lectius joves en risc d'exclusió 
social 

   
   8. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS  

 
   2 ESCOLA DE MÚSICA 

 
   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 SENSIBILITZACIÓ    

1.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans 
de l'inici del curs. 106,70 

1.1 Llenguatge musical I (5 anys) i II (6 anys) 376,40 

1.2 Llenguatge musical +instrument individual +cor (opcional) 621,80 

1.3 Llenguatge musical +instrument grup +cor (opcional) 499,20 

1.4 Llenguatge musical 0 (4 i 5 anys) 188,20 

2 INICIACIÓ   

2.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans 
de l'inici del curs. 106,70 

2.1 Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional) 376,50 

2.2 Llenguatge musical + instrument individual + cor (opcional) 621,80 

2.3 Llenguatge musical + instrument grup + cor (opcional) 499,20 

3 ESCOLA D'ADULTS   

3.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans 
de l'inici del curs. 106,70 

3.1 Llenguatge musical + cor 427,60 

3.2 Llenguatge musical + instrument individual  802,10 

3.3 Llenguatge musical + instrument grup  575,90 

3.4 Llenguatge musical + coral + instrument individual 879,90 
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3.5 Llenguatge musical + coral + instrument grup 653,80 

4 FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)   

4.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans 
de l'inici del curs. 106,70 

4.1 Llenguatge musical + instrument individual  714,60 

4.2 Llenguatge musical + instrument grup  483,00 

4.3 
Llenguatge musical + instrument individual+ conjunt vocal 
o instrumental 890,70 

4.4 
Llenguatge musical + instrument grup + conjunt vocal o 
instrumental 659,10 

4.5 Llenguatge musical + conjunt vocal i/o instrumental 427,60 

5 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  (FMA)   

5.0 
Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans 
de l'inici del curs. 213,40 

5.1 
Llenguatge o harmonia +instrument individual + conjunt 
vocal o instrumental 1.093,30 

5.2 
Llenguatge o harmonia +instrument grup + conjunt vocal o 
instrumental 813,70 

5.3 Instrument individual + conjunts vocals o instrumentals 1.093,30 

5.4 Instrument grup+ conjunts vocals o instrumentals 813,70 

5.5 Llenguatge o harmonia +instrument individual  1.093,30 

5.6 Llenguatge o harmonia +instrument grup  813,70 

6 ASSIGNATURES ÚNIQUES   

6.1 Instrument individual 45'/set  931,10 

6.2 Instrument individual 60'/set 1.241,40 

6.3 Instrument grup 60'/set  620,70 

6.4 Instrument complementari 618,50 

6.5 Introducció al jazz 618,50 

6.6 Educació corporal 618,50 

6.7 Ampliació i repertori 618,50 

6.8 Llenguatge musical 249,50 

6.9 Harmonia clàssica o moderna  249,50 

6.10 Idiomes aplicats al cant 249,50 

6.11 Història de la música 249,50 

6.12 Música i noves tecnologies 249,50 

6.13 Aproximació a les obres musicals 249,50 

6.14 Eines anàlisi i percepció auditiva 249,50 

6.15 Història de l'òpera 249,50 

6.16 Instrumentació i arranjaments 249,50 

6.17 Conjunt instrumental i/o vocal 191,90 

6.18 Composició 196,20 

6.19 Música de cambra   435,10 

7 ALUMNE/A COL·LABORADOR/A    

7.1 
Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel 
director del CMMM gratuït 

8 CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA   

8.1 Cursos a mida (mínim 10 alumnes). Preu hora 7,60 

8.2 Tallers especialitzats (mínim 5 alumnes). Preu hora 16,20 
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9 CLASSES COL·LECTIVES OBERTES ANUAL   

9.1 Preu anual per a noves assignatures 253,90 

10 TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES   

10.1 1 setmana o 5 dies hàbils. Preu taller 75,70 

10.2 1 dia de taller d'estiu  14,90 

   Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari 
mínim interprofessional vigent. 

    

 
 

  
   
   
   
   Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a 
l'entrada en vigor de l'acord de la seva modificació 

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

 
   Epígraf Concepte Tarifa (€) 

1 TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES.    

1.1 Taller de 2 hores/setmana. Preu mensual 29,00 

1.2 Taller de 3 hores/setmana. Preu mensual 42,70 

1.3 Taller de 3,5 hores/setmana. Preu mensual 50,00 

1.4 Taller de 2,5 hores/setmana. Preu mensual 35,80 

2 TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES   

2.1 1 setmana o 5 dies hàbils 59,80 

2.2 1 dia 12,00 

3 CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA   

3.1 Cursos a mida. Preu hora 7,60 

3.2 Tallers especialitzats. Per hora 16,70 

   Es modifica el barem de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes, per adequar-lo al salari 
mínim interprofessional vigent. 

    

 
 

  
   
   
   
   Aquestes tarifes seran aplicables als cursos que comencin amb posterioritat a 
l'entrada en vigor de l'acord de la seva modificació 

   
   

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones

Tram B (fins a) 12.600,00 16.380,00 20.160,00 23.940,00 27.720,00 31.500,00 35.280,00

Tram D (fins a) 15.750,00 20.475,00 25.200,00 29.925,00 34.650,00 39.375,00 44.100,00

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones

Tram B (fins a) 12.600,00 16.380,00 20.160,00 23.940,00 27.720,00 31.500,00 35.280,00

Tram D (fins a) 15.750,00 20.475,00 25.200,00 29.925,00 34.650,00 39.375,00 44.100,00
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SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà 
en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 

   TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en 
vigor el dia primer de gener de 2020 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 

   QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2020 les dotacions 
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons 
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus 
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’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 
 2019/74). 
 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 29 de gener de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió d’un gos a la sra. XXX, amb passaport núm. XXX, amb domicili al carrer 
Ignasi Domènech Puigcercós, 12 bx 1a de Manresa.  En el moment de l’agressió la 
sra. Diz es trobava conduint un gos de raça american staffordshire, considerada com a 
raça potencialment perillosa. 
 
En data 9 d’abril de 2019 la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de 
Cohesió Social, Gent Gran i Salut, va incoar expedient de protecció dels animals i es 
va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
de gossos de raça potencialment perillosa. Aquesta resolució es va notificar en data  
14 de maig de 2019, sense que es pressentissin al·legacions dintre el termini atorgat. 
 
En data 2 de maig de 2019 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la 
presència d’un gos de raça potencialment perillosa al carrer Joc de la Pilota, 12 1r, que 
generaria molèsties al veïnat. En data 9 de maig de 2019 el tècnic de la unitat de 
sanitat va fer una inspecció al domicili on va resulta que residia la sra. XXX, i va 
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observar que hi havia un gos de raça american sttafordshire, identificat 
electrònicament amb el número 985113000632347, el tècnic va informar a la sra. XXX 
que havia de sol·licitar 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 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 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 salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb núm. de passaport XXX i 
domicili al c/ Ignasi Domènch Puigcercós, 12 bx 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. 
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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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/75). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 7 de febrer de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
possessió d’un gos de raça pitbull amb identificació electrònica 985170000063352, 
conduit pel sr. XXX, amb NIE núm. XXX, i domiciliat al carrer Sant Cristòfor Colom 8 bx 
2a de Manresa. 
 
Per resolució de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió 
Social, Gent Gran i Salut de 28/02/2019, es va incoar expedient  de protecció dels 
animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos. La notificació d’aquesta resolució no es 
va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 16 d’abril de 2019, 
sense que es presentessin al·legacions dintre el període d’al·legacions. 
 
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 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 salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE XXX i domicili al c/ 
Cristòfor Colom, 8 bx 2a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 
infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 
2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de 
l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos.  

 
Segon.- Nomenar 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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/76). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 19 de març de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
possessió d’un gos de raça pitbull, conduit pel sr. XXX, amb NIE núm. XXX, i domiciliat 
al carrer Joan Pelfort, 1 3r 3a de Manresa, que va manifestar que el gos era del seu 
germà. 
 
Per resolució de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió 
Social, Gent Gran i Salut de 19 de març de 2019 es va incoar expedient de protecció 
dels animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la 
tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. La notificació d’aquesta 
resolució no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 16 
d’abril de 2019. 
 
En data 9 d’abril de 2019 la Policia Local va comissar un gos de raça pitbull, que va 
resultar ser propietat del sr. XXX, amb NIE número XXX, germà del sr. XXX. 
 
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. 
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Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX amb DNI XXX i domicili al c/ Joan 
Pelfort, 1 3r 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  
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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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/79). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 
d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 24 de març de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió d’un gos creuat d’american staffordshire a un altre. El gos agressor estava 
identificat electrònicament amb el número 941000017973106 i constava inscrit a l’arxiu 
d’identificació electrònica d’animals de companyia (AIAC) a nom de la sra. XXX, que 
havia fet un contracte de cessió al sr. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al Grup 
de la Guia, 3 bx 1a de Manresa. 
 
Per resolució de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió 
Social, Gent Gran i Salut de 16 d’abril de 2019 es va incoar expedient de protecció 
dels animals i es va atorgar termini per sol·licitar la llicència administrativa per a la 
tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. La notificació d’aquesta 
resolució no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 10 
de juny de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini. 
 
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 de gossos 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. 
 
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.  
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 46, de 15 d’octubre de 2019         
15 

 

       

Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 
Grup de la Guia, 3 bx 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 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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/81). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 26 de març de 2019 el Cos dels Mossos d’Esquadra va fer arribar a aquest 
Ajuntament una acta relacionada amb una actuació referent amb la possessió d’un gos 
potencialment perillós sense identificació electrònica conduit pel sr. XXX, amb NIE 
XXX, i domicili al c/ Hospital núm. 16 2n 2a de Manresa. 
 
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió 
Social, Gent Gran i Salut, de 16 d’abril de 2019 es va incoar expedient de protecció 
dels animals i es va requerir al sr. XXX que  censes el seu gos i sol·licités la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. 
Aquesta notificació no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat 
de 10 de juny de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini 
atorgat. 
 
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 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 salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
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ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al 
carrer Hospital núm. 16 2n 2a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
Llicència administrativa per a la tinença i conducció 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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’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 2019/82). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 30 de maig de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la 
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possessió d’un gos de raça american stafforshire, amb identificació electrònica 
985113002465926 conduit pel sr. XXX, amb DNI XXX, i domicili al c/ Santa Maria núm. 
29-31 1r 2a de Manresa. 
 
El tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que el gos estava inscrit a l’arxiu 
d’identificació d’animals de companyia com a potencialment perillós, a nom del sr. 
XXX, que no estava censat al registre municipal, i que el propietari no disposava 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. 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 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 salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 
carrer Santa Maria núm. 29-31 1r 2a de Manresa, per la presumpta infracció  
administrativa consistent en: 
 

Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos, infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una 
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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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per haver fet 

venda de dos gossos potencialment perillosos, sense nucli zoològic i 
publicitar-ho. (SPU.SAN 2019/83). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa va tenir coneixement que s’oferien gossos de races 
potencialment perillosos en anuncis publicitats a la pàgina web milanuncios.com, amb 
un número de telèfon de contacte. 
 
En data 29 de maig de 2019 el tècnic de la unitat de sanitat, acompanyat per un agent 
de la Policia Local,  va fer una inspecció al domicili de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX 
i  domiciliada al carrer Ramon de Saera, 8 1r 2a de Manresa, on van constatar que hi 
havia dos cadells de raça potencialment perillosa que coincidien amb les fotos 
publicades als anuncis de venda a la pàgina web.  
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La sra. XXX ha intentat la venda de dos gossos de raça potencialment perillosa per 
mitja de publicacions sense haver estat declarat el nucli zoològic, sense la inclusió del 
número de nucli zoològic, fóra dels establiments de venda, i a algú que no disposa de 
llicència administrativa.  
 
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 50/1990 sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos i l’article 27 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals de 
companyia i gossos potencialment perillosos estableixen l’obligació de l’obtenció d’una 
llicència administrativa prèvia a la conducció de qualsevol animals que rebi aquesta 
classificació. 
 
L’article 30 de l’Ordenança Municipal disposa que només s’autoritza la cria de gossos 
de raça potencialment perillosa en centres autoritzats i registrats com a nucli zoològic i 
amb uns progenitors que hagin passat els test de comportament que garanteixi 
l’absència d’agressivitat anormal. 
 
L’article 42.2 f) de la mateixa Ordenança tipifica com a infracció molt greu la venda o 
transmissió de gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència, que es 
pot sancionar amb una multa d’entre 2.404,06 a 15.025,30 €. 
 
L’article 38.3 q) de la mateixa l’Ordenança tipifica com a infracció greu la manca 
d’inscripció en el registre de nuclis zoològics, que es pot sancionar amb una multa 
d’entre 401 € a 2.000 €. 
 
L’article 38.4 u) de la mateixa Ordenança tipifica com a infracció lleu vendre o fer 
donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la 
inclusió del número de registre del nucli zoològic, que es pot sancionar amb una multa 
d’entre 100 € a 400 €. 
 
L’article 47.2 c) de la mateixa Ordenança tipifica com a infracció greu oferir o vendre 
animals fóra dels establiments de venda, que es pot sancionar amb una multa d’entre 
300,01 a 600 € 
 
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 salut i  pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 
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Primer.- INCOAR expedient sancionador a la Sra. XXX, amb DNI núm. XXX i 
domicili al carrer Ramon de Saera, 8 1r 2a de Manresa, per les presumptes infraccions 
administratives consistents en: 
 
1.- Per haver intentat la venda de dos gossos de raça potencialment perillosa a 
algú que no disposa de llicència administrativa, incomplint l’article 42.2 f) de 
l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos 
 
2.- Venda de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics, 
incomplint l’article 38.3 q) de la mateixa l’Ordenança.  
 
3.- Venda o donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 
assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic, 
incomplint l’article 38.4 u) de la mateixa Ordenança.  
 
4.- Oferir o vendre animals fóra dels establiments de venda, incomplint l’article 
47.2 c) de la mateixa Ordenança 
 
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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en 
possessió d’una gossa potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativaper a la seva tinença i conducció (SPU. SAN 
2019/84). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 22 de juny de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la 
possessió d’una gossa de raça american stafforshire, sense identificació electrònica 
conduit pel sr. XXX, amb DNI XXX, i domicili al c/ Ángel Guimerà núm. 24 3r 1a de 
Manresa. 
 
Segons consta a l’acta de la Policia Local, el sr. XXX va manifestar que la 
documentació del gos estava nom del seu pare, que estava de viatge. 
 
El 3 de juliol el sr. XXX, amb DNI núm. XXX,  pare del sr. XXX, va sol·licitar  la llicència 
administrativa i va censar  la gossa que conduïa el seu fill. 
 
Tant els propietaris com els conductors de gossos considerats de raça potencialment 
perillosa han de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. 
 
El sr. XXX no ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença i conducció de la 
gossa de raça potencialment perillosa.  
 
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 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 salut i  pel cap de secció de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
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que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 
carrer Àngel Guimerà núm. 24 3r 1a de Manresa, per la presumpta infracció  
administrativa consistent en: 
 

Estar en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa 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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3.1.9 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 2019/20). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 
d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 16 d’abril de 2019 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 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 24 
d’abril de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
XXX, com a presumpte 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 data 
10 de juny de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 3 de juliol de 2019 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va ser notificada en data 29 d’agost de 2019, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
Vist l’informe emès pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 28 de 
juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  a la ctra. Pont 
de Vilomara, 16 2n 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 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 
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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.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones 
i animals, el comís del gos propietat del sr. Alejandro José Pereira Samora, en virtut 
d’allò establert a l’article 14 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals, i procedir el seu 
ingrés al mòdul municipal d’animals de companyia en compliment d’allò establert a 
l’article 53, en relació amb l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment  perillosos. 
 
Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la 
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça 
perillosa. Una vegada transcorregut el termini de 20 dies, si el gos no ha estat 
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat. 
 
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat, 
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.” 
 
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. 
 
3.1.10 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 2019/40). 

 
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25 de 
setembre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 16 d’abril de 2019 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 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 24 
d’abril de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
XXX, com a presumpte 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 data 
10 de juny de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
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En data 3 de juliol de 2019 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va ser notificada en data 29 d’agost de 2019, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
Vist l’informe emès pel cap de secció 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. 7787 de 21 de juny de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 28 de 
juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliat  a la ctra. Pont 
de Vilomara, 16 2n 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 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 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.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones 
i animals, el comís del gos propietat del sr. Alejandro José Pereira Samora, en virtut 
d’allò establert a l’article 14 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals, i procedir el seu 
ingrés al mòdul municipal d’animals de companyia en compliment d’allò establert a 
l’article 53, en relació amb l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment  perillosos. 
 
Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la 
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça 
perillosa. Una vegada transcorregut el termini de 20 dies, si el gos no ha estat 
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat. 
 
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat, 
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.” 
 
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. 
 
3.1.11 Aprovar, si escau, l’aixecament del comís d’un gos potencialment perillós 

per haver sol·licitat la llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció (SPU.SAN 2019/50). 
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 4 
d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“La Junta de Govern Local del dia 14 de maig de 2019 es va incoar expedient 
sancionador a la sra. XXX, per estar en possessió d’un gos potencialment perillós 
sense llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. Aquesta resolució es 
va notificar el dia 20 de juny de 2019.  
 
En data 4 de juliol es va aprovar la Proposta de resolució en la que es proposava 
imposar la sanció per tinença de gos potencialment perillós sense llicència, i 
s’acordava el comís del gos. Aquesta proposta es va notificar el dia 24 de juliol de 
2019. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de setembre de 2019 es va aprovar 
imposar la sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense 
disposar de la llicència administrativa i es va acordar el comís del gos. 
 
La sra. XXX va sol·licitar i se li va atorgar la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos.  
 
Vistos els informes emesos per la tècnica de la unitat de sanitat i pel Cap de secció de 
l’oficina de suport jurídic. 
 

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. 7787 de 21 de juny de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 28 de 
juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- AIXECAR EL COMÍS del gos amb microxip número 985113002135065, 
propietat  de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, i domiciliada a la ctra. de Cardona, 69 1r 
2a de Manresa, per haver sol·licitat la llicència administrativa.  
 
Segon.- ARXIVAR les actuacions referides al comís del gos esmentat, ja que la 
propietària disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.”  
 
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. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten 
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5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general, 


