ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 33/2019
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 16 de juliol de 2019
Horari: 12:40 h a 12:45 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.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

1.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

1.1.1 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 2019/12).
1.1.2 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 2019/22).
1.1.3 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 2019/24).
1.1.4 Aprovació de 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 2019/59).

2.

Assumptes sobrevinguts

3.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió i demana al secretari que exposi els expedients relacionats
a l’ordre del dia.
(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)

1.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

1.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

1.1.1 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 2019/12)
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 de
juliol de 2019, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de febrer de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la llicència administrativa per a la 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 28 de
febrer de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la
sra. XXX, com a presumpta 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 es va notificar en data 14 de març de 2019, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 29 de març 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 24 de maig de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini
atorgat.
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D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès 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 a la sra. XXX (DNI núm. XXX) i domiciliada al carrer
Viladordis, 78 bloc E 1r 3a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS 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 la interessada que el pagament de la multa s’haurà de fer
efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament
que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el
termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu
de constrenyiment.
Tercer.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones
i animals, el comís del gos propietat de la sra. Concepción Buzón Gómez, 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 a la sra. 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.
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1.1.2 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 2019/22)
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 de
juliol de 2019, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 19 de març 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 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 que 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 21
de març de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. Manuel Martin Muriel, 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
16 d’abril de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 6 de maig 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, en
data 7 de juny 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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 al c/ Sant Pere,
6 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
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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. XXX, 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.
1.1.3 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 2019/24).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 de
juliol de 2019, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 19 de març 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 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 que 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 21
de març 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.
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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
16 d’abril de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 6 de maig 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, en
data 7 de juny 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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 domiciliada a la via Sant
Ignasi, 9 2n 3a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per 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.”

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.
1.1.4 Aprovació de 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 2019/59).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 3 de
juliol de 2019, que es transcriu a continuació:
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“En data 4 de maig de 2019 el cos dels Mossos d’Esquadra van fer una intervenció
relacionada amb la conducció per la via pública d’un gos de raça potencialment
perillosa, per part del sr. XXX, amb amb DNI núm. XXX, i amb domicili al carrer la
Llestanosa, 1 de Navas, que no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 28 de maig de 2019 la Policia Local de Manresa va fer una intervenció en la
qual van comissar un gos de raça potencialment perillosa a la via pública, i que era
conduit pel sr. XXX.
En data 1 de juny de 2019 la Policia Local va emetre un informe en el qual feien
referència a 19 actuacions que hi havia hagut amb incidents relacionats amb la
conducció del gos per part del sr. XXX, les quatre darreres durant el mes de maig de
2019.
El sr. XXX és un reincident en les infraccions de tinença de gossos de raça
potencialment perillosa des de l’any 2014, i ha estat sancionat per les mateixes
causes en els anys 2016 i 2017.
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

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 33, de 16 de juliol de 2019

7

Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili al
Carrer La Llestanosa, 1 de Navas 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.
2.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten
3.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen
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Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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