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Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 28, que va tenir lloc el dia 14
de juliol de 2020

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos
potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP 194/2020).

2.2.2

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP 12/2020).

3.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

3.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció 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).
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/75).
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/76).
3.1.4 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 2019/80).
3.1.5 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 2019/81).
3.1.6 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 2019/82).
3.1.7 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 2019/84).
3.1.8 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 2019/100).
3.1.9 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/106).
3.1.10 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/110).
3.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos
potencialment perillós a una persona que no disposa de llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/111).
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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 2019/118).
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 2019/124).
3.1.14 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de dos
gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/129).
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 2019/132).
3.1.16 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de dos
gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció; per la criança de gossos sense disposar
d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la criança de gossos
potencialment perillosos sense haver fet el test de comportament als
progenitors que garanteixi l’absència de comportaments anòmals; per ésser
propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al registre
municipal d’animals de companyia. (SPU.SAN 2019/162).
3.1.17 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver intentat la venda de dos
gossos potencialment perillosos a algú que no disposa de llicència
administrativa; per la venda de gossos sense disposar d’inscripció al registre de
nuclis zoològics; per la venda o donació d’animals per mitjà de revistes de
reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre del
nucli zoològic; per oferir o vendre animals fóra dels establiments de venda.
(SPU.SAN 2019/83)
3.1.18 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per l’abandonament d’un gos
potencialment perillós, i d’altres dos gossos. (SPU.SAN 2019/125).
3.1.19 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/154).

4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions
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Desenvolupament de la sessió

1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 26 que correspon a la
sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2020, i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 9 membres presents.
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals”.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un
gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP 194/2020).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 17 d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“En data 8 d’agost de 2020 i quan eren les 04.19 hores, els agents de la Policia Local
amb carnet professional números 618 i 656 van comprovar la comissió de la
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós,
deslligat i sense morrió a la via pública i, més concretament, al parc infantil del carrer
Abat Oliba.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili a la carretera de Vic, 222, 3r, 2a,
de Manresa, com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
Que en l’acta estesa pels agents denunciants, fan constar que la persona identificada
és reincident en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
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L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 278/1993, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels
procediments de naturalesa sancionadora.
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor
probatori excepte si s’acredita el contrari.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 5476, del dia 27 de juny de 2020 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 2020,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili a la carretera de
Vic, 222, 3r 2a, de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió al parc
del carrer Abat Oliba, el dia 8 d’agost de 2020, segons estableix l’article 42.3.e) de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil,
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essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en relació
amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i manifestar la
seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de l’expedient amb una
reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre l’import mínim si
aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament implica l’acabament del
procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o renuncia de qualsevol
acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar aquest pagament
caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 33, o bé, trucar al
telèfon 93-8752998).
5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar
els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini,
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència,
l’interessat
7. Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb trasllat
de les actuacions. “
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2.2

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP
12/2020).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 26 d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de febrer de 2020, es va acordar
iniciar un procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Saclosa,
31, 3r, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense
morrió, a la plaça de Bernat Oller, s/n.
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Que el dia 9 d’abril de 2020, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada el dia 5 de juny de 2020.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que XXX, és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 600€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 5476, del dia 27 de juny de 2020 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 2020,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“1. Sancionar amb una multa de 600€ (sis cents euros) a XXX, amb DNI XXX i domicili
al carrer Saclosa, 31, 3r, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós,
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sense lligar i sense morrió, a la plaça de Bernat Oller, s/n, el dia 17 de gener de 2020,
tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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 imposició d’una sanció 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 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 24 de setembre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents 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.
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 11
d’octubre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter molr greu que
pot ser sancionada amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
data 5 de desembre de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini
atorgat.
En data 30 de desembre 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 3 de març de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre
el termini atorgat.
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D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès pel cap de secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (DNI núm. XXX) amb domicili al carrer
Romaní, 16 de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL QUATRE VUIT-CENTS
VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS) (2.404,06€ per cada gos) com a responsable
de dues infraccions molt greu per estar en possessió de dos gossos 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 dels gossos 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.”
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 36, de 22 de setembre de 2020
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/75).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa, l’incompliment que està considerat infracció de caràcter molt
greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27
en relació a l’article 42 de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 21
d’octubre 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 17
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 5 de febrer de 2020 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
16 de juliol de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX, amb NIE XXX i domicili al c/ Cristòfor
Colom, 8 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 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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/76).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció.
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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 21
d’octubre 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 17
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 5 de febrer de 2020 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 16 de juliol de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIE núm. XXX) amb domicili al carrer Joan
Pelfort, 1 3r 3a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com
s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/80).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 19 d’octubre 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 25
de novembre 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 17
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 5 de febrer de 2020 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
28 de febrer de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual al C/
Circumval·lació núm. 87 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 potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a 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 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 de gossos de raça
perillosa, amb l’esterilització prèvia al retorn dels gossos. Una vegada transcorreguts el
termini de 20 dies, si els gossos no han estat recuperats, es consideraran abandonats i
podran ser cedits temporalment o adoptats.
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció dels gossos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/81).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre 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.
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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 21
d’octubre 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 17
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 5 de febrer de 2020 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
28 de febrer de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIE XXX) amb domicili actual al C/ Hospital
núm. 16 2n 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
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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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/82).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 18 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa, l’incompliment que està considerat infracció de caràcter molt
greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27
en relació a l’article 42 de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 21
d’octubre 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 es va notificar en data 8 de gener de 2020, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 29 de gener de 2020 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
11 de març de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual al C/ Santa
Maria núm. 29-31 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 potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a 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 de gossos de raça
perillosa, amb l’esterilització prèvia al retorn dels gossos. Una vegada transcorreguts el
termini de 20 dies, si els gossos no han estat recuperats, es consideraran abandonats i
podran ser cedits temporalment o adoptats.
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció dels gossos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.7 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 2019/84).).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
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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
d’octubre 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 17
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 6 de febrer de 2020 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
16 de juliol de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual al C/ Àngel
Guimerà núm. 24 3r 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a 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.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.8 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 2019/100).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre 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 30
de desembre 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 es va notificar en data 7 de febrer de 2020, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 3 de març de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 3 de març de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX, amb NIF XXX i domicili al c/ Martí Julià, 26
3r 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS 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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.9 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/106).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre 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.
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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 desembre 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 7
de febrer de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 27 de febrer de 2020 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
16 de juliol de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual a la ctra. de
Cardona, 82 B 2n 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 potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a 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.
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Tercer.- ADVERTIR a l’interessat que, per incompliment de l’obligació de sol·licitar la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment
perillosa, l’administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix
moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de l’Ordenança
Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.10 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/110).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa molt greu:
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, considerada 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.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 20
de desembre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que
s’imputava al sr. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt
greu que pot ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 6
de març de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 31 de juliol de 2020, 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (DNI XXX) amb domicili actual al carrer
Balmes núm. 21-23 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 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 de gossos de raça
perillosa, una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si els gossos no han estat
recuperats, es consideraran abandonats i podran ser cedits temporalment o adoptats.
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció dels gossos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos
potencialment perillós a una persona que no disposa de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/111).
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en estar en la transmissió d’un gos de raça potencialment perillosa a una
persona que no disposa de llicència administrativa.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa molt greu:
-

Vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència
administrativa, infracció administrativa tipificada com a molt greu, susceptible
de ser sancionada amb una quantia entre 2,404,06 € a 15.025,30 € en virtut de
l’article 42.2 f) i 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 20
de desembre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que
s’imputava a la sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter
molt greu que pot ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 22 de gener de 2020. En data 29 de gener de
2020 la sra. XXX va presentar al·legacions dintre el termini atorgat.
En les al·legacions la sra. XXX justificava el lliurement del gos per una agressió que va
patir la seva filla, i exposava haver recollit el gos del seu fill que, per la seva banda
l’hauria acollit d’un amic i manifestava desconeixement de l’obligació d’obtenir la
llicència.
El tècnic de la unitat de sanitat informa que de les al·legacions no es desprèn cap
descàrrec dels fets imputats, ja que encara que es pogués entendre que la
impossibilitat de fer-se càrrec de l’animal es justificava per l’agressió patida per la seva
filla, ni contradiu el fet de la transmissió ni va donar un termini prudencial per a la
tramitació de la seva sol·licitud de donació voluntària, que va ser cursada l’endemà de
l’agressió i dos dies abans de la transmissió irregular del gos.
En data 24 de febrer de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 3 de març de 2020, 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades d’acord amb els fonaments que
s’exposen en els antecedents.
Segon.- Imposar una sanció a la sra. XXX (NIE XXX) amb domicili al c/ Empordà
núm. 10 1r bxs de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per haver
transmès un gos de raça potencialment perillosa a una persona que no disposa de
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als
articles 42.2 f) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Tercer.- 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.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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 2019/118).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre 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.
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En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 20
de desembre 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 es va notificar en data 25 de gener de 2020. En data 3 de febrer de 2020
(R.E. 7935) el sr. Moreno va presentar escrit i documentació acreditativa d’haver
sol·licitat la Llicència administrativa a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
En data 20 de febrer de 2020 el tècnic de la unitat de sanitat informa que en la data
que es va fer la inspecció el dia 4 de setembre de 2019, el sr. XXX no disposava de
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment
perillosa, ja que la va sol·licitar en data 12 de setembre de 2019.
En data 26 de febrer de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 13 de març de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel sr. XXX, ja que en la data
d’inspecció el 4 de setembre de 2019, estava en possessió d’un gos de raça
potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa.
Segon.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual a la Plaça
Anselm Clavé núm. 4 de Sant Joan de Vilatorrada, 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”.
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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 9 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 2019/124).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa molt greu:
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, considerada 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.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot
ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 11
de març de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 29 de juliol de 2020, 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili actual al carrer
Providència núm. 19 4t de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS 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 de gossos de raça
perillosa, una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si els gossos no han estat
recuperats, es consideraran abandonats i podran ser cedits temporalment o adoptats.
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció dels gossos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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 de
dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/129).
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents 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.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa molt greu:
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, considerada 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.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter molt greu que
pot ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador
es va notificar en data 14 de febrer de 2020, sense que s’hagin
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 4 de març de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 28 de juliol de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció a la sra. XXX (NIF XXX) amb domicili actual al carrer
Cós núms. 71-73 1r 4a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
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“ Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL VUIT CENTS VUIT
EUROS AMB DOTZE CENTIMS) (2.404,06 € per cada gos) com a responsable d’una
infracció molt greu per estar en possessió de dos gossos 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.- Requerir a la interessada, que en el termini màxim de 10 DIES comptats a
partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència administrativa
per a la Tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- Advertir a la interessada que l’incompliment de l’ordre efectuada,
l’Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment que
hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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 2019/132).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 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 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable de la infracció esmentada.
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El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 12
de febrer de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 2 de març de 2020 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
16 de julio de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció al sr. XXX (DNI XXX) amb domicili actual a la Plaça
Mallorca, 2 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 potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als
articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos”.
Segon.- Comunicar a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.
Tercer.- Requerir al sr. XXX, que en el termini màxim de 10 DIES comptats a partir
de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència administrativa per a la
Tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- Advertir a l’interessat que l’incompliment de l’ordre efectuada, l’Administració
pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment que hi hagi indicis
racionals d’infracció de les disposicions de l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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3.1.16 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de
dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció; per la criança de gossos
sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la criança
de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de
comportament
als progenitors que garanteixi
l’absència de
comportaments anòmals; per ésser propietari d’animals sense
identificació electrònica i sense censar al registre municipal d’animals de
companyia. (SPU.SAN 2019/162).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en:
1.- Estar en possessió de dos gossos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
2.- Criança de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics.
3.- Fer criança de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de
comportament als progenitors que garanteixi l’absència de comportaments
agressius anòmals.
4.- Ser el propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al
registre municipal d’animals de companyia.
Els esmentats fets són constitutiu d’infraccions administratives:
1.- Estar 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, com s’estableix a l’article 42.2 e) de l’Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment
perillosos.
2.- Criança de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics,
infracció qualificada com a greu, com s’estableix a l’article 38.3 q) de la mateixa
Ordenança.
3.- Fer criança de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de
comportament als progenitors que garanteixi l’absència de comportaments
agressius anòmals, infracció qualificada com a greu, com s’estableix a l’article
42.3 d) de la mateixa Ordenança.
4.- Ser el propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al
registre municipal d’animals de companyia, infraccions qualificades coma a lleus,
com s’estableix a l’article 38.4 a) i f) de la mateixa Ordenança.
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En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable de les infraccions esmentades.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 7 de febrer de 2020, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 6 d’agost de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX, amb NIF XXX i domicili al c/ Barcelona
núm. 19 2n 1a de Sant Joan de Vilatorrada, per les infraccions administratives
següents:
1.- Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL VUIT CENTS VUIT
EUROS AMB DOTZE CENTIMS) (2.404,06 per cada gos) com a responsable d’una
infracció molt greu per estar en possessió de dos gossos potencialment perillós sense
disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de
l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos”.
2.- Sanció consistent en una multa de 401 € (QUATRE CENTS UN EUROS) com a
responsable d’una infracció greu, per haver fet criança de gossos sense disposar
d’inscripció al registre de nuclis zoològics, tal i com s’estableix als articles 38.3 q) i
39.1 b) de la mateixa Ordenança.
3.- Sanció consistent en una multa de 150,25 € (CENT CINQUANTA EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció greu, per haver fet criança
de gossos de raça potencialment perillosa sense haver fet el test de comportament als
progenitors que garanteixi l’absència de comportaments agressius anòmals, tal i com
s’estableix als articles 42.3 d) i 43.3 a) de la mateixa Ordenança.
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4.- Sanció consistent en una multa de 150 € (CENT CINQUANTA EUROS) com a
responsable d’infraccions lleus, per ser el propietari d’animals sense identificació
electrònica i sense estar censats al registre municipal d’animals de companyia, tal i
com s’estableix als articles 38.4 a) i f) i 39.1 c) de la mateixa Ordenança.
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.- REQUERIR a l’interessat que en el termini màxim de 10 dies, comptats a
partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència administrativa
per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat que, per incompliment de l’ordre efectuada,
l’Administració pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, en el
mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de
l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.17 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver intentat la venda
de dos gossos potencialment perillosos a algú que no disposa de
llicència administrativa; per la venda de gossos sense disposar
d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la venda o donació
d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables
sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic; per oferir o
vendre animals fóra dels establiments de venda. (SPU.SAN 2019/83).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en:
1.- Per haver intentat la venda de dos gossos de raça potencialment perillosa a algú
que no disposa de llicència administrativa, infracció molt greu per incomplint de l’article
42.2 f) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
2.- Per la manca d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics, infracció greu per
incompliment de l’article 38.3 q) de la mateixa Ordenança.
3.- Per vendre o fer donació d’animals per mitja de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic, infracció lleu
per incompliment de l’article 38.4 u) de la mateixa ordenança.
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4.- Per oferir o vendre animals fóra dels establiments de venda, infracció greu per
incomplint de l’article 47.2 c) de la mateixa Ordenança
En la mateixa Resolució es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data
21 d’octubre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs. 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 17 de gener de 2020, sense
que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 5 de febrer de 2020 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
28 de febrer de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar sancions a la sra. XXX (DNI XXX) i domicili al carrer de Saera núm.
8 1r 2a de Manresa, per les infraccions administratives següents:

“ 1.- Una sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL VUIT CENTS
VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) (2.404,06 per cada gos), per haver intentat la
venda de dos gossos de raça potencialment perillosa a algú que no disposa de
llicència administrativa, incomplint l’article 42.2 f) i 43. 2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos
2.- Una sanció consistent en una multa de 401 € (QUATRE CENTS UN EUROS) per la
venda de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics, incomplint
l’article 38.3 q) i 39.1 b) de la mateixa Ordenança.
3.- Una sanció consistent en una multa de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) per la
venda o donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables
sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic, incomplint l’article 38.4 u) i
39.1 c) de la mateixa Ordenança.
4.- Una sanció consistent en una multa de 600 € (SIS CENTS EUROS) per oferir o
vendre animals fóra dels establiments de venda, incomplint l’article 47.2 c) i 48.1 a) de
la mateixa Ordenança.”
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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.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.18 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per l’abandonament d’un gos
potencialment perillós, i d’altres dos gossos. (SPU.SAN 2019/125).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 26
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, i de dos
gossos més no potencialment perillosos.
Els esmentats fets són constitutius d’infraccions administratives:
1.- Per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, infracció qualificada
com a molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06€ i 15.025,30
€, tal i com s’estableix als articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.- Per abandonament d’altres gossos, infracció qualificada com a greu, que pot ser
sancionada amb una multa d’entre 401 € i 2.000 €, tal i com s’estableix als articles
38.3 t) i 39.1 b) de la mateixa Ordenança.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter molt greu que
pot ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 € i d’una de greu
sancionable amb una multa de 401 € a 2.000 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 14
de febrer de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 4 de març de 2020 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
16 de juliol de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus
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i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció a la sra. XXX (DNI XXX) amb domicili actual a la ctra. de
Santpedor núm. 188-192 2n 2a de Manresa, per les infraccions administratives
següents:
“ Una sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu
per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, tal i com s’estableix als
articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos.
Una sanció consistent en una multa de 401 € (QUATRE CENTS UN EUROS) com a
responsable d’una infracció greu per abandonament d’animals, tal i com s’estableix als
articles 38.3 t) i 39.1 b) de la mateixa Ordenança.”
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.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.19 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries
per evitar la escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/154).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 25
d’agost de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 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 haver adoptat
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa greu:
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L’Article 13.2 a) de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) 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 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter greu que pot
ser sancionable amb una multa de 300,52 € a 2.404,05 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 24 de febrer de 2020, sense que s’hagin presentat
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 11 de març de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada en data 3 de juny de 2020, 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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció a la sra. XXX (NIF XXX) i domicili actual al c/ de la Salut
núm. 31 de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 300,52 € (TRES CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS) com a responsable d’una infracció greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, tal i com s’estableix als articles 42.3
g) i 43.3 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.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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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