ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 41/2019
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 24 de setembre de 2019
Horari: 12:45 h a 12:51 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 núm. 33, que va tenir lloc el dia 16 de juliol
de 2019.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria d’Hisenda

2.1.1

Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 95%,
60% i 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del
60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
2.1.3 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

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 2019/60).

3.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/61).

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 2019/62).

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 2019/63).

3.1.5

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/64).

3.1.6

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per abandonament d’una
gossa de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 2019/65).

3.1.7

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre
un gos potencialment perillós a persones que no disposen de la llicència
administrativa (SPU.SAN 2019/66).

3.1.8

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre
una gossa potencialment perillosa a persones que no disposen de la llicència
administrativa (SPU.SAN 2019/67).

3.1.9

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre
una gossa potencialment perillosa a persones que no disposen de la llicència
administrativa (SPU.SAN 2019/68).

3.1.10 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/70).
3.1.11 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 2019/19).
3.1.12 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 2019/27).
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3.1.13 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 2019/42).
3.1.14 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 2019/44).
3.1.15 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 2019/50).
3.1.16 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per transmetre gossos de raça
potencialment perillosa a persones que no tenen llicència administrativa (SPU.SAN
2019/09).
3.1.17 Aprovar, si escau, l’aixecament d’un comís d’un gos potencialment perillós i
repercutir al seu propietari les despeses ocasionades per la recollida i acollida
del seu gos al mòdul municipal d’animals de companyia (SPU. SAN 2018/09).
3.1.18 Declarar finalitzat, si escau, l‘expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la
seva tinença i conducció per haver sol·licitat la llicència administrativa.(SPU.SAN
2019/41).

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. 33 que correspon a la
sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2019 i la Junta de Govern Local l’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, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del
95%, 60% i 50% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
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El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 26 d’agost de 2019,
que es transcriu a continuació:
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els
requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
Alcalde i Regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS AVINGUDA TUDELA 22 repr. per
XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000166 (GTR.ICI/2018000880 - LLI.COM/2018000644)
Descripció obres: Manteniment de les façanes a l’av. Tudela 22
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS PL. CREUS, 1 repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000030 (GTR.ICI/2019000443 - LLI.OBM/2019000035)
Descripció obres: Reparació puntual d'elements d'una façana Plaça d'en
Creus núm. 1
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 e) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Sol·licitant: FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000035 (GTR.ICI/2019000212 - LLI.COM/2019000152)
Descripció obres: Col·locació de conductes de ventilació, decoració i pintat de
la sala d'espectacles del c/ de la Sabateria, 3
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 e) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000038 (GTR.ICI/2019000264 - COM.OBM/2019000002)
Descripció obres: Adequació interior d'un local destinat a espai de
celebracions al c/ Puigterrà de Dalt 35-37 i c/ Lladó,6
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000045 (GTR.ICI/2019000329 - COM.OBP/2019000027)
Descripció obres: Pintar façana al c/ Gaudí, 29
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000047 (GTR.ICI/2019000528 - LLI.OBM/2019000055)
Descripció obres: Rehabilitat la façana principal al c/ Àngel Guimerà 40
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 e) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000052 (GTR.ICI/2019000388 - COM.OBP/2019000069)
Descripció obres: Reformes a l’habitatge del c/ Alfons XII 20 1r 2a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000054 (GTR.ICI/2019000404 - COM.OBM/2019000027)
Descripció obres: Adequació d'un local per venda de productes de dibuix i
pintura amb escola a la planta primera del c/ Urgell, 5-7
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: LUIS GOMEZ VEGA
Expedient: GTR.ICB/2019000055 (GTR.ICI/2019000410 - COM.OBP/2019000081)
Descripció obres: Rehabilitar façana posterior de la Via Sant Ignasi, 69
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 b de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats al Centre Històric.
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Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000056 (GTR.ICI/2019000428 - COM.OBM/2019000029)
Descripció obres: Adequació local per activitat de fruiteria al c/ Nou de Santa
Clara 14
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000057 (GTR.ICI/2019000451 - COM.OBP/2019000100)
Descripció obres: Anivellat del paviment actual i formació de cambra higiènica
(local sense ús) al c/ Born, 6
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000058 (GTR.ICI/2019000465 - COM.OBM/2019000040)
Descripció obres: Reforma interior d'habitatge al c/ dels Infants 3, 4t 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000065 (GTR.ICI/2019000517 - COM.OBP/2019000133)
Descripció obres: Substitució d'envà pluvial en paret mitgera al c/ Terrassa,
13
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000066 (GTR.ICI/2019000527 - COM.OBP/2019000137)
Descripció obres: Repàs general de la teulada al c/ de l'Era Huguet, 7
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
Sol·licitant: MARTI FLOTATS GARROSET
Expedient: GTR.ICB/2019000073 (GTR.ICI/2019000562 - COM.OBM/2019000049)
Descripció obres: Reparació de coberta a la Pl. Infants 16
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 b de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d'intervenció total en algun
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats al Centre Històric.
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Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PLAÇA INFANTS 12-13 repr.
per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000074 (GTR.ICI/2019000474 - COM.OBP/2019000113)
Descripció obres: Sanejament i pintat de façana posterior de la Pl. Infants 1213
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000078 (GTR.ICI/2019000572 - COM.OBP/2019000172)
Descripció obres: Enrajolar bany i trasdossat de pladur en paret al c/ Born 15
bx
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000081 (GTR.ICI/2019000594 - COM.OBP/2019000177)
Descripció obres: Arrenjament del voladís de l’edifici situat al c/ Urgell
cantonada Plaça Valldaura
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000087 (GTR.ICI/2019000602 - COM.OBP/2019000182)
Descripció obres: Reformar 2 banys, posar parquet i pintar al c. Sant
Salvador 19 2n 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000092 (GTR.ICI/2019000629 - COM.OBP/2019000200)
Descripció obres: Reforma interior d'habitatge -paviments, bany i cuina- al c/
del Pedregar, 12
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de
bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 26 d’agost de 2019,
que es transcriu a continuació:
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“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents s’han informat parcialment favorable les sol·licituds, per reunir
els requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de
requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
Alcalde i Regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000004 (GTR.ICI/2019000187 - LLI.OBM/2019000003)
Descripció obres: Reformar un habitatge a la Plaça d'en Creus 1, Principal 1a
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció
del benefici sol·licitat, ja que les obres no intervenen sobre cap dels
elements o parts objecte de catalogació.
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent
benefici:
Benefici fiscal concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.

Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000005 (GTR.ICI/2019000006 - LLI.COM/2019000006)
Descripció obres: Reforma interior de cuina i bany i pintat interior d’de la
Plaça Creus, 1 Principal 1a
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
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d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció
del benefici sol·licitat, ja que les obres no intervenen sobre cap dels elements
o parts objecte de catalogació.
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent
benefici:
Benefici fiscal concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.

Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS VIA SANT IGNASI 27-29 repr.
per XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000091 (GTR.ICI/2019000622 - COM.OBP/2019000195)
Descripció obres: Instal.lació interior d’escomeses d’aigua a la Via Sant Ignasi
27-29
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..)
situats al Centre Històric.
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció
del benefici sol·licitat, ja que es tracta d’obres interiors que res tenen a veure
amb l'envolvent de l'edifici.
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent
benefici:
Benefici fiscal concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.3 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 26 d’agost de 2019,
que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d'aquest
dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
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Els tècnics competents han informat desfavorablement la sol·licitud, per no reunir els
requisits establerts. Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l’article 6 de
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La Cap de secció de gestió tributària i inspecció ha informat desfavorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
Alcalde i Regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar la sol·licitud que s’especifica:
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2019000076 (GTR.ICI / 2019000569 - COM.OBP/2019000169)
Descripció obres: Substitució de 8 plaques de la façana deteriorades del
carrer Terrassa, 1
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article
6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..)
situats en qualsevol altre indret del terme municipal.
Motiu desestimació: La intervenció sobre la façana es parcial. La bonificació
només es aplicable als casos en què les obres que es duen a terme afecten de
manera total la façana, coberta o mitgeres de l’immoble, mentre que en aquest
cas es tracta d’una actuació parcial.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 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 2019/60).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 11 de febrer de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb
la possessió d’un gos de raça potencialment perillosa, per part del sr. XXX, amb DNI
núm. XXX, i amb domicili al carrer Pirineu, 24 1r de Manresa, que no disposa de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 28 de febrer de 2019 la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada
de Cohesió Social, Gent Gran i Salut va resoldre incoar expedient de protecció i va
atorgar termini al sr. XXX per què sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça potencialment perillosa. Aquesta resolució es va notificar
a l’interessat en data 12 de març de 2019.
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En data 12 d’abril el tècnic de la unitat de sanitat va contactar amb el sr. XXX i li va
recordar l’obligació de sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Tenint en compte les 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.
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 Pirineu, 24 1r 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 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.
3.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN
2019/61).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 2 de novembre de 2018 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la
presència de dos gossos al carrer Puigllançada, 9 de Manresa, que generarien
molèsties per les seves deposicions.
El 4 desembre de 2018 el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al
domicili esmentat i va poder constatar que hi havia dos gossos de raça potencialment
perillosa, un mascle i una femella amb identificació electrònica número
981098106676064 i 941000021690810, propietat de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX.
En data 5 de febrer de 2019 la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de
Cohesió Social, Gent Gran i Salut, M. Mercè Rosich i Vilaró va resoldre incoar
expedient de protecció dels animals i va atorgar termini a la sra. Faucon per que
sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça
potencialment perillosa. Aquesta resolució es va notificar en data 19 de febrer de 2019.
El 29 de març de 2019 el tècnic de la unitat de sanitat va contactar telefònicament amb
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la sra. XXX, que va manifestar no haver tramitat la llicència per motius econòmics i que
ho faria com a molt tard el 3 d’abril. Transcorreguda aquesta data no ha sol·licitat la
llicència.
Les persones propietàries o posseïdores 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 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.
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 DNI núm. XXX i domicili al
Carrer Puigllançada, 9 bx 2a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió de dos gossos 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.
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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.
3.1.3

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 2019/62).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 19 de febrer de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb
la possessió d’un gos per part del sr. XXX, amb NIE núm. XXX, amb domicili a la ctra.
de Vic, 159 3r 1a de Manresa, que no estava censat i causaria molèsties als veïns.
En data 27 de març 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 censar el gos. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va
publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 7 de juny de 2019.
En data 7 d’abril de 2019 la Policia Local va fer una nova intervenció en què, segons
consta a l’acta, s’identifica el gos del sr. XXX com un american Staffordshire i se’l
denuncia per conduir-lo sense llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
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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 a la
ctra. de Vic, 159 3r 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
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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.
3.1.4

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 2019/63).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 22 de gener de 2018 el cos dels Mossos d’Esquadra van fer una intervenció
relacionada amb la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, per part del sr.
XXX, amb amb NIE núm. XXX, i amb domicili al carrer Santa Clara, 16 1r 1a de
Manresa.
Es va incoar expedient sancionador al sr. XXX per estar en possessió d’un gos de raça
potencialment perillosa sense llicència administrativa, i es va acordar el comís del gos,
que va ser comissat el 10 de juny de 2019, i va ser identificat amb el microxip
985113002587403.
El 17 de juny de 2019 el sr. XXX va renunciar a la titularitat del gos que va ser adoptat
per la sra. XXX.
El 20 de juliol de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública i sense lligar del gos de raça potencialment perillosa amb
microxip 985113002587403, per part del sr. XXX. En la mateixa intervenció van
comissar el gos.
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.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 41, de 24 de setembre de 2019
16

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 núm. XXX i domicili al
Carrer Santa Clara, 16 1r 1a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre
2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de
l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
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.
3.1.5

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de
la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN
2019/64).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 27 de maig de 2019 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència
d’un gos de raça potencialment perillosa que estaria allotjat en condicions deficients, al
carrer Romaní, 16 de Manresa.
El 31 de maig de 2019 la Fundació per l’assessorament i acció en defensa dels
animals (FAADA) va presentar denúncia arrel de la noticia publicada als mitjans, de la
situació d’un gos de raça American Standford, en un estat greu d’abandonament i en
condicions higienicosanitàries i de salut perjudicials per l’animal.
El 5 de juny de 2019 el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al
domicili esmentat, i va ser atès per la sra. XXX, amb DNI núm. XXX. El tècnic va poder
constatar que hi havia dos mascles d’american sttaforshire terrier, un identificat amb el
microxip núm. 981098106568091, i l’altre més jove sense identificació electrònica.
Posteriorment es va identificar amb el microxip 985113002587535. En el moment de la
inspecció no es van apreciar mancances de neteja.
L’11 de juny una patrulla del SEPRONA de Manresa va visitar el domicili i va
comprovar que el gos jove havia estat identificat, però no tenia documentació
veterinària, i que no s’observaven deficiències d’allotjament.
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
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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.
L’article 20 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, text refós de la llei de protecció
dels animals, sobre la consideració d’interessades de les associacions de protecció i
defensa dels animals, quan hagin formulat denúncia o compareixença en l’expedient
sancionador.
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 DNI núm. XXX i domicili al
Carrer Romaní, 16 de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió de dos gossos 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 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
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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.
Setè.- Tenir per interessada en aquest procediment a la Fundació per l’assessorament
i acció en defensa dels animals (FAADA), amb CIF núm. G-63595599, i domicili a
efectes de notificacions al carrer Rambla Prim núm. 155 entlo 1a de Barcelona.”
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 abandonament
d’una gossa de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 2019/65).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 9 d’abril de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb l’agressió
d’una gossa de raça pit bull a un altre gos. La gossa agressora estava identificada
electrònicament amb el número 985113001263576, propietat del sr. XXX, amb NIE
XXX, domiciliat al carrer Nou de Santa Clara, 16 2n 2ª de Manresa. La gossa va ser
comissada i ingressada al mòdul municipal d’animals de companyia en data 9 d’abril
de 2019.
Per resolució de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió
Social, Gent Gran i Salut de 6 de maig de 2019, es va incoar expedient de protecció
dels animals, en el que es va decretar el comís de la gossa del sr. XXX, i es va atorgar
termini per a la seva recuperació prèvia acreditació d’haver sol·licitat la llicència
administrativa. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí
Oficial de l’Estat de 14 de juny de 2019.
Transcorregut el termini el sr. XXX no ha recuperat el seu gos ni ha sol·licitat la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al sr. XXX, per abandonament d’una gossa de raça potencialment perillosa, es
considera procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu
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incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, com es preveu en
l’article 42.2 apartat d) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros,
d’acord amb l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
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
d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la tècnica

Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de
les competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president
mitjançant resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017 i publicada al BOP de 2 de juny
de 2017, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al
carrer Nou de Santa Clara, 16 2n 2a de Manresa, per la presumpte infracció
administrativa consistent en:
Abandonament de gos de raça potencialment perillosa, infracció qualificada
com a molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06 € i
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 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.
3.1.7

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o
transmetre un gos potencialment perillós a persones que no disposen de
la llicència administrativa (SPU.SAN 2019/66).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 22 de gener de 2018 el cos dels Mossos d’Esquadra van fer una intervenció
relacionada amb la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa, per part del sr.
XXX, amb amb NIE núm. XXX, i amb domicili al carrer Santa Clara, 16 1r 1a de
Manresa.
Es va incoar expedient sancionador al sr. XXX per estar en possessió d’un gos de raça
potencialment perillosa sense llicència administrativa, i es va acordar el comís del gos,
que va ser comissat el 10 de juny de 2019, i va ser identificat amb el microxip
985113002587403.
El 17 de juny de 2019 el sr. XXX va renunciar a la titularitat del gos que va ser adoptat
per la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer del Purgatori, 7 bx 2a de
Manresa.
El 20 de juliol de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública i sense lligar del gos de raça potencialment perillosa amb
microxip 985113002587403, per part del sr. XXX. En la mateixa intervenció es va
comissar el gos.
La sra. XXX ha transmès el seu gos al sr. XXX que no disposa de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra. XXX, per la transmissió d’un gos de raça potencialment perillosa a una
persona que no disposa de llicència administrativa, es considera procedent la incoació
d’expedient sancionador.
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet
de vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència, amb
imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel Cap de la 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 DNI núm. XXX i domicili
actual al c/ Purgatori, 7 bx 2a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistents en:
Vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència
administrativa, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada
amb una multa d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €, tal i com estableix l’article 42.2 f)
de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni
Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als
articles 10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la presumpta infractora, per tal
que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de
l’article 64 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a la interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la
Llei 39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució
i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes
imputables als interessats
Sisè.- Comunicar a la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64
de la llei 39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.8

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o
transmetre una gossa potencialment perillosa a persones que no
disposen de la llicència administrativa (SPU.SAN 2019/67).
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 9 d’abril de 2019 la Policia Local va fer una actuació relacionada amb l’agressió
d’una gossa de raça pit bull a un altre gos. La gossa estava identificada
electrònicament amb número 985113001263576, i era conduïda pel sr. XXX, que va
manifestar que no era el propietari.
El tècnic de la unitat de sanitat va consultar el registre general d’animals de companyia
(ANICOM) i va comprovar que la gossa estava inscrita a nom de la sra. XXX i resident
a Terrassa, amb la que va contactar telefònicament i va manifestar que havia fet
cessió de la gossa en data 19 de febrer de 2019 al sr. XXX i resident a Manresa.
Per document d’inscripció a l’ANICOM de data 26 de febrer de 2019 hi ha un canvi de
titularitat de la gossa del sr. XXX al sr. XXX, amb NIE núm. XXX resident a Manresa.
Consultades les bases de dades municipal es va comprovar que ni el sr. XXX ni el sr.
XXX havien tramitat la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
Per tant, la sra. XXX va fer la transmissió d’una gossa de raça potencialment perillosa
al sr. XXX que no disposava de llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció, i ell mateix va fer la transmissió al srXXX que tampoc disposa de llicència.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra. XXX, per la transmissió d’una gossa de raça potencialment perillosa a
una persona que no disposava de llicència, es considera procedent la incoació
d’expedient sancionador.
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet
de vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència, amb
imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €.
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 la 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
c/ Joaquim Costa, 118 de Terrassa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència
administrativa, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada
amb una multa d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €, tal i com estableix l’article 42.2 f)
de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni
Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als
articles 10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la presumpta infractora, per tal
que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de
l’article 64 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a la interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la
Llei 39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució
i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes
imputables als interessats
Sisè.- Comunicar a la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64
de la llei 39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.9

Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o
transmetre una gossa potencialment perillosa a persones que no
disposen de la llicència administrativa (SPU.SAN 2019/68).

El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 9 d’abril de 2019 la Policia Local va fer una actuació relacionada amb l’agressió
d’una gossa de raça pit bull a un altre gos. La gossa estava identificada
electrònicament amb número 985113001263576, i era conduïda pel sr. XXX, que va
manifestar que no era el propietari.
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El tècnic de la unitat de sanitat va consultar el registre general d’animals de companyia
(ANICOM) i va comprovar que la gossa estava inscrita a nom de la sra. XXX i resident
a Terrassa, amb la que va contactar telefònicament i va manifestar que havia fet
cessió de la gossa en data 19 de febrer de 2019 al sr. XXX i resident a Manresa.
Per document d’inscripció a l’ANICOM de data 26 de febrer de 2019 hi ha un canvi de
titularitat de la gossa del sr. XXX al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i resident a Manresa.
Consultades les bases de dades municipal es va comprovar que ni el sr. XXX ni el sr.
XXX havien tramitat la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
Per tant, la sra. XXX va fer la transmissió d’una gossa de raça potencialment perillosa
al sr. XXX que no disposava de llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció, i ell mateix va fer la transmissió al s rXXX que tampoc disposa de llicència.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al sr XXX, per la transmissió d’una gossa de raça potencialment perillosa a una
persona que no disposava de llicència, es considera procedent la incoació d’expedient
sancionador.
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet
de vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència, amb
imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €.
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 la 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 document d’identificació núm.
XXX i domicili al c/ Numáncia, 6 4t 2a de Manresa, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència
administrativa, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada
amb una multa d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €, tal i com estableix l’article 42.2 f)
de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
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Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni
Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als
articles 10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article
64 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució
i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes
imputables als interessats
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64
de la llei 39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.10 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN
2019/70).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 8 de gener de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció de dos gossos de raça american staffordshire per part del sr. XXX, amb DNI
núm. XXX, amb domicili al carrer Sallent, 60-66 2n 1a de Sant Fruitós de Bages.
El sr. XXX no va poder acreditar disposar de la llicència administrativa per a la tinença
i conducció de gossos potencialment perillosos, per aquest motiu es van comissar els
animals que van ingressar al Mòdul Municipal d’acollida.
Per resolució de la tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió
Social, Gent Gran i Salut, de data 23 de gener de 2019, es va incoar expedient de
protecció dels animals, es va decretar el comís dels gossos 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 es va notificar en data 25 de
febrer de 2019. Transcorregut el termini el sr. XXX no va recuperar els seus gossos, ni
va sol·licitar la llicència.
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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 Sallent núms. 60-66 2n 1a de Sant Fruitós de Bages, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Haver estat en possessió de dos gossos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció
qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06
€ i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment
perillosos.
Segon.- Nomenar 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
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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.
3.1.11 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 2019/19).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 27
d’agost 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 a la sra. 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 a la
sra. XXX, com a presumpta responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 23
de maig de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
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En data 10 de juny 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
2 d’agost 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 a la sra. XXX (DNI núm. XXX) amb domicili al Grup La
Balconada – B.C. Aribuau, 3 4t 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS 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 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. 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 transcorreguts 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 interessada que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
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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.
3.1.12 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 2019/27).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 27
d’agost 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 28
de maig de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpta responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
data 7 de maig de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini
atorgat.
En data 28 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 de
data 2 d’agost 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) amb domicili al carrer Sant
Blai, 20-22 1r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
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“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per 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. 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 transcorreguts 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 l’interessat 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.
3.1.13 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 2019/42).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 12 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 potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa, l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu,
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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
7 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 14 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 domiciliada al c/ Sansa, 3
2n 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS 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. 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
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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.
3.1.14 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 2019/44).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 27
d’agost 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 a la sra. 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 24
d’abril de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la
sra. XXX, com a presumpta responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 28 de maig de 2019, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 12 de juny de 2019 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 27 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:
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ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (DNI núm. XXX) amb domicili a l’av.
Bases de Manresa, 25 1r 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 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. 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 transcorreguts 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 interessada 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.
3.1.15 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 2019/50).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 4 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 14 de maig 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 potencialment perillós sense disposar de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
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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, 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 30
de maig de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la
sra. XXX, com a presumpta responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 20 de juny de 2019, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 4 de juliol de 2019 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 24 de juliol 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 a la sra. XXX (DNI núm. XXX) amb domicili a la ctra.
de Cardona, 69 1r 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 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. XXX, en virtut d’allò establert a l’article
14 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
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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 transcorreguts 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.
3.1.16 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per transmetre gossos de raça
potencialment perillosa a persones que no tenen llicència administrativa
(SPU.SAN 2019/09).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 27
d’agost 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 al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosos a qui no tingui
llicència administrativa.
L’article 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix la prohibició de vendre o transmetre
gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència administrativa,
l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu. Així s’estableix també a
l’article 42.2 f) en relació a l’article 43.2 b) 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 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 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 de
2 d’agost 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.
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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) amb domicili al c/
Puigllançada, 9 bx 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 vendre
o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 f)
i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a 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.
3.1.17 Aprovar, si escau, l’aixecament d’un comís d’un gos potencialment
perillós i repercutir al seu propietari les despeses ocasionades per la
recollida i acollida del seu gos al mòdul municipal d’animals de
companyia (SPU. SAN 2018/09).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 27
d’agost de 2019, que es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local del dia 13 de novembre de 2018 va prendre l’acord
d’imposar una sanció al sr. XXX, per estar en possessió d’un gos potencialment
perillós sense llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, i es va acordar
el comís del gos.
En data 10 de juny de 2019 la Policia Local va comissar el gos del sr. XXX, que va
ingressar al mòdul municipal d’acollida, on va ser identificat amb el microxip
985113002587403.
En data 17 de juny de 2019 el sr. XXX va renunciar a la titularitat del seu gos, que va
ser adoptat per una altra persona, que havia tramitat la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de sanitat i pel Cap de secció de
l’oficina de suport jurídic.
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 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 985113002587403 que
era propietari el sr. XXX, amb NIE núm. XXX, i domicili al c/ Puigterrà de Dalt, 15 2n 2a
de Manresa, per haver deixat de ser-ne el propietari.
Segon.- REPERCUTIR al sr. XXX les despeses ocasionades per la recollida i acollida
del seu gos al mòdul municipal d’animals de companyia, que es troba prevista a
l’Ordenança Fiscal núm. 36, reguladora de la taxa per l’atenció i protecció d’animals
domèstics de companyia, article 5, epígraf 2 i 5.
Tercer.- ARXIVAR les actuacions referides al comís del gos esmentat, ja que l’actual
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.
3.1.18 Declarar finalitzat, si escau, l‘expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció per haver sol·licitat la llicència
administrativa.(SPU.SAN 2019/41).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 4 de
setembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En la Junta de Govern Local del dia 16 d’abril de 2019 es va incoar expedient
sancionador al sr. XXX, per estar en possessió d’un gos de raça potencialment
perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
El 26 d’abril de 2019 el sr. XXX va sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció del gos identificat amb microxip núm. 941000022562399.
Vistos els informes emesos per la tècnica de la unitat de sanitat 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, 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
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Primer.- DECLARAR finalitzat l’expedient sancionador incoat a nom del sr. XXX, amb
DNI núm. XXXL, amb domicili a la ctra. de Vic, 211 3r de Manresa, per haver sol·licitat
la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos, i compleix tots els requisits per al seu atorgament.
Segon.- ARXIVAR l’expedient sancionador incoat al sr. XXX per estar en possessió
d’un gos de raça potencialment perillosa sense llicència administrativa.”
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
5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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