
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 55/2018 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 13 de novembre de 2018 
Horari: 12:35 h a 12:45 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep Maria Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 50, que va tenir lloc el dia 16 d’octubre de 
2018. 
 
 

2. Àrea de Territori 
 
2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la Memòria valorada anomenada “Obres externes d’adaptació de 

la urbanització de la fase AU3 del Pla parcial Plana del Pont Nou 
 
 
2.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
2.2.1 Aprovar, si escau, la 7a revisió de preus de la concessió administrativa que 

consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa. 
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3. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 2018/05). 

 
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 (Exp. SPU.SAN 2018/09). 

 
 
4. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
4.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

4.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% per obres 
d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles 
(façanes, coberta, mitgeres...) situats al Centre Històric i 60% de la quota de l’impost 
per les obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en 
edificacions existents en el sector del centre històric. (GTR. ICB 2018000064)  

 
 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
6. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 50 que correspon a la sessió ordinària 
del dia 16 d’octubre de 2018 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 15/1999, de protecció de dades personals) 

 
2. Àrea de Territori 
 
2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, la Memòria valorada anomenada “Obres externes 

d’adaptació de la urbanització de la fase AU3 del Pla parcial Plana del Pont Nou 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 29 
d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació: 
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“Fets 
 

1. Els serveis tècnics del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials han 
redactat, en forma de memòria valorada, el projecte de l’obra municipal ordinària 
anomenada “Obres externes d’adaptació de la urbanització de la fase AU3 del 
Pla parcial Plana del Pont Nou”, amb un pressupost per a coneixement de 
l’administració (PCA) de cinquanta-vuit mil set-cents noranta-vuit euros amb 
setanta-vuit cèntims (58.798,78€), IVA inclòs. 
 

2. En el projecte d’urbanització del Pla Parcial de la Plana del Pont nou es van definir 3 
àmbits d’urbanització executables en 3 fases independents. D’aquestes fases, la 
corresponent a l’àmbit AU3 comprèn la urbanització d’un tram de la vorera de la 
carretera de Sant Joan, l’ampliació definitiva del camí de Rajadell o camí del Suanya, 
des de la cantonada de la carretera de Sant Joan cap a la futura avinguda principal.  

 
3. Constitueix l’objecte de la present memòria l’execució de les obres d’adaptació que 

permetin enllaçar la nova urbanització descrita al punt anterior amb la resta del camí 
de Rajadell que es conserva mentre no s’executen les obres de l’àmbit  AU1. 
 

4. D’acord amb el planejament vigent, els terrenys inclosos en l'àmbit d'urbanització 
provisional estan classificats de sòl urbanitzable delimitat amb el Pla parcial aprovat 
definitivament, qualificats majoritàriament de Sistema viari i en una part, de Zona 
industrial en edificació aïllada Plana del Pont nou (clau 2.2h). 
 

5. La Memòria conté un Estudi bàsic de Seguretat i Salut, a què fa referència l’article 4 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les condicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 

6. El finançament del projecte es formalitzarà mitjançant conveni que es troba en 
aquests moments en tràmit, a subscriure amb Serveis Funeraris de Barcelona SA i 
no figura, a data d’avui, previst en el pressupost municipal vigent. 
 

Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb l’article 12 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, les obres ordinàries es 
classifiquen en a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. b) Obres 
de reparacions menors. c) Obres de conservació i manteniment. L’apartat 4rt del 
mateix precepte, defineix les reparacions menors com les obres que tenen per 
objecte esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o 
accidentals, i també aquelles que “no revesteixen complexitat tècnica constructiva, 
per no ser necessàries obres arquitectòniques bàsiques com les esmentades”. 
Segons informe tècnic del Servei de Projectes Urbans, de data 16 de maig del 2017, 
l’execució de l’obra esmentada, encaixaria en aquesta consideració.  

 
2. L’article 34 del ROAS disposa que per a l’execució de les obres que tinguin la 

consideració de reparacions menors, quan el seu pressupost excedeix dels 30.000 €, 
és necessària la següent documentació mínima: 
 

a. El pressupost 
b. Memòria i documentació tècnica on es defineixin els treballs que exigeixen les 

reparacions. 
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3. L’article 37.6 del ROAS estableix que per a les obres consistents en reparacions 

menors, o en meres instal·lacions complementàries, és suficient que l’òrgan 
competent de la corporació aprovi la documentació mínima a que fa referència 
l’article 34. 

 
4. L’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix 
l’obligació del promotor d’elaborar en la fase de redacció del projecte, un estudi de 
seguretat i salut; serà suficient un estudi bàsic de seguretat i salut quan no es doni 
cap dels supòsits que preveu l’apartat 1r del mateix precepte. 

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

local, i l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que 
correspon al Ple l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, i  quan encara no estiguin 
previstos en el pressupost. La competència per aprovar el present projecte correspon 
al Ple, en no estar formalitzat encara el conveni per al finançament, malgrat que 
s’està tramitant actualment. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 30 de 
juny de 2015, va delegar a la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter públic, 
l’exercici d’aquesta atribució. A manca d’una referència específica a les 
competències per a l’aprovació de Memòries valorades, procedeix l’aplicació 
analògica de les normes que regulen les competències d’aprovació dels projectes 
d’obres, d’acord amb el principi d’aplicació de les normes jurídiques de l’article 4.1 
del Codi Civil. 
 

Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat 
d’Urbanisme i Llicències, en exercici de les competències que li han estat conferides per la 
delegació efectuada per Resolució núm. 4619, de data 19 de maig del 2017, publicada al 
BOPB de 2-6-2017, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 

 
1. Aprovar la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Obres externes 

d’adaptació de la urbanització de la fase AU3 del Pla parcial Plana del Pont Nou”, 
amb un pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) de cinquanta-vuit mil 
set-cents noranta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (58.798,78€), IVA inclòs. 
 

2. Declarar expressament que la Memòria inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut, en 
compliment i als efectes que determina l’article 4.2 del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre. 
 

3. Publicar l’acord d’aprovació de la Memòria a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 

 
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 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
2.2.1 Aprovar, si escau, la 7a revisió de preus de la concessió administrativa que 

consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i 
neteja urbana del municipi de Manresa. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, 
de 26 d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 
I. El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, va 

adoptar l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i 
neteja urbana del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (NIF A-28.037.224), amb domicili al 
carrer Veneçuela, 72-76 3a planta de Barcelona. 
 

El contracte es va formalitzar el dia 18 de març de 2011 i la prestació del servei va 
començar el dia 1 de maig de 2011. 

 
II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2012, es van aprovar 

els preus unitaris per jornada dels serveis previstos en el contracte, fruit de la 
combinació dels preus unitaris de personal (Annex V.4) i els preus unitaris de 
material (Annex V.5), per tal de poder-los utilitzar com a preus unitaris en les 
certificacions mensuals del servei. 

 
III. Per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb efectes a 1 de 
setembre de 2012, es va modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, incrementant-se 
del 8% al 10%. 
 

IV. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012, es va 
aprovar la 1a modificació de la concessió del servei públic de recollida de residus 
sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà un nou cànon a 
origen, per a l’any 2013, de  5.909.426,78 €. 
 

V. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2014, es va aprovar 
la 2a modificació de la concessió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, que comportà un nou cànon a 
origen, per a l’any 2014, de  5.655.551,17 €. 

VI. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 2014 es van aprovar els 
nous preus unitaris per jornada a origen dels serveis previstos en el contracte, fruit 
de la nova combinació dels preus unitaris de personal i els preus unitaris de material, 
amb efectes a 21 de gener de 2014 (data d’aprovació de la 2a modificació del 
contracte). 
 

VII. En data 17 de gener de 2014, mitjançant escriptura pública autoritzada per la 
senyora Almudena Elena Castro-Girona Martínez, Notària de l’Il·lustre Col·legi de 
Catalunya, amb el número 37 del seu protocol, es va formalitzar la cessió del 
contracte a favor de la  UTE SANEJAMENT MANRESA. 
 

La prestació del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del 
municipi de Manresa per part de la UTE Sanejament Manresa es va iniciar el dia 1 
d’abril de 2014. 
 

VIII. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2015, es va aprovar 
la 3a modificació de la concessió, amb efectes 1 d’abril de 2015, que comportà una 
ampliació de 52.421,90 €, i un nou cànon anual de 5.707.973,07€ a preus origen i 
amb les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA de 10% inclòs. 
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IX. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2015, es va aprovar 
la 4a modificació de la concessió, amb efectes 1 de novembre de 2015, que 
comportà un increment del cànon valorat en 64.252,92 € a preus origen (amb 
despeses generals, benefici industrial i IVA inclòs) i un nou cànon a origen de 
5.772.225,99 €. 
 

X. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 d’abril de 2018, es va aprovar la 
6a revisió de preus de la concessió, així com, els nous preus unitaris per jornada a 
origen dels serveis previstos en el contracte. 
La revisió del cànon de la concessió, amb efectes a 1 de gener de 2017, és fruit de 
l’aplicació als preus a origen dels següents coeficients de revisió: 

KT2 = 1,038895. 
KT3 = 1,045545. 

 

I fixà el preu anual màxim del contracte, per a l’exercici 2017, amb efectes 1 de gener 
de 2017, en 5.985.026,18€ (IVA inclòs). 
 

XI. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2018, es va aprovar 
una 5a modificació de la concessió, amb efectes 1 de juny de 2018, que comportà un 
increment del cànon valorat en 30.478,29 € a preus origen (amb despeses generals, 
benefici industrial i IVA inclòs) i un nou cànon a origen de 5.802.704,28 €. 

 
XII. En data 20 d’abril de 2018, el cap de Secció de Serveis Urbans i la cap de la Secció 

de Neteja, Medi Ambient i Canvi Climàtic van emetre un informe en què 
determinaven les kt aplicables, fixaven el cànon anual de la concessió i els preus 
unitaris (per jornada) a origen aplicables per a l’exercici 2018. 
 

XIII. Mitjançant proveïment de data 8 d’octubre de 2018, es va donar audiència a la UTE 
SANEJAMENT MANRESA en l’expedient de revisió del cànon de la concessió, amb 
efectes a 1 de gener de 2018. 
 

La concessionària no s’ha pronunciat al respecte. 
 

XIV. La Interventora Municipal, mitjançant certificat de data 1 d’octubre de 2018, ha 
acreditat l’existència de crèdit pressupostari suficient per aprovar la revisió del 
contracte. 
 

XV. En data 26 d’octubre de 2018, el TAG de la Unitat de Contractació ha emès un 
informe jurídic en què conclou que l’aprovació de la 7a revisió de preus de la 
concessió, en els termes descrits, s’ajusta a dret. 
 

 

Consideracions jurídiques 
 

1. Revisió de preus. La clàusula 61a del Plec de clàusules administratives que regeix la 
concessió, diu literalment que el concessionari tindrà dret a una actualització anual 
dels preus de la concessió, en funció de les variacions que experimentin els diferents 
costos d’explotació. Aquesta actualització de preus només és aplicable als 
components preu 2 i 3 del preu anual total. 
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Els preus indicats podran ser revisats, a l’alça o la baixa, d’acord amb les variacions 
oficials que puguin afectar els elements que conformen la fórmula polinòmica. 
 
L’actualització anual de preus, a aplicar als components abans esmentats, es 
subjectarà a l’aplicació de la següent fórmula: 

 
 
  Pn+1 = Preu 1n + (Preu 2n x (1+Kt2)) + (Preu 3n x (1+Kt3)) 
 
 Durant el 2011 no s’aplicarà cap tipus d’actualització o revisió de preus. 
 

2. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la 7a revisió de 
preus de la concessió és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de 
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 

 
Tanmateix, per acord del Ple de la corporació del dia 30 de juny de 2015, publicat al 
BOPB en data 22 de juliol de 2015, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat 
en la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això, com a Regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del 
servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, 
adjudicada a la UTE SANEJAMENT MANRESA (CIF U-66. 220.450) amb domicili al carrer 
Josep Comas i Solà, 12 - Polígon Industrial de Bufalvent - 08243 de Manresa, amb efectes a 
1 de gener de 2018, aplicant els següents coeficients de revisió: 
 

 Kt2 = 1,052120 

 Kt3 = 1,057537 

 
SEGON. Fixar el preu anual màxim del contracte, per a l’exercici 2018: 
 

 a efectes 1 de gener de 2018, és de 6.055.394,06 € (IVA inclòs) 
 a efectes 1 de juny de 2018, és de 6.087.460,90 € (IVA inclòs) 
 

d’acord al detall que s’acompanya en el document adjunt com a Annex I. 
 
TERCER. Aprovar la revisió de preus unitaris per jornada que es detallen en el document 
adjunt com a Annex II.” 
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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. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la 
seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 2018/05). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 26 d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de maig de 2018 es va incoar expedient 
sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents en estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a 
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa, l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu, tipificada a 
l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article 42 
de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos. 
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En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 25 de maig 
de 2018 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com a 
presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser sancionable amb 
una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient sancionador    
no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 10 de juliol de 
2018,  sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
En data 25 de juliol de 2018 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 
9 d’octubre de 2018, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i  
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIE núm. XXX) i domiciliat  al carrer Núria, 22 de 
Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als articles 42.2 
e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos”.  
 
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu 
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que s’adjunta a 
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. 
 
3.1.2 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 (Exp. SPU.SAN 2018/09). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 26 d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació: 
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“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2018 es va incoar expedient 
sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents en estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a 
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa, l’incompliment està considerat infracció de caràcter molt greu, tipificada a 
l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article 42 
de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos. 
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 26 de juny 
de 2018 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com a 
presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser sancionable amb 
una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient sancionador    
no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 10 d’agost de 
2018,  sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
En data 4 de setembre de 2018 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 
25 de setembre de 2018, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i  
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIE núm. XXX) i domiciliat  al carrer Puigterrà de 
Dalt, 15 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 CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com s’estableix als articles 42.2 
e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos 
potencialment perillosos”.  
 
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu 
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que s’adjunta a 
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.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones i 
animals, el comís del gos propietat del sr. XXX, en virtut d’allò establert a l’article 14 de la llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 
l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de protecció d’animals, i procedir el seu ingrés al mòdul municipal d’animals de companyia 
en compliment d’allò establert a l’article 53, en relació amb l’article 13 de l’Ordenança 
Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment  perillosos. 
 
Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la 
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça perillosa. 
Una vegada transcorregut el termini de 20 dies, si el gos no ha estat recuperat, es 
considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat. 
 
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat, 
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
4.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

4.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% per obres 
d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent 
d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) situats al Centre Històric i 60% de la 
quota de l’impost per les obres de manteniment i conservació, consolidació, 
reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric. 
(GTR. ICB 2018000064)  

 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 24 
d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació: 
 
“El contribuent que s’especifica ha presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement la sol·licitud, per reunir els requisits 
tècnics  establerts. Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança 
fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
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ACORD 
 
Declarar l’obra que es relaciona d’especial interès o utilitat municipal i estimar la sol·licitud i 
concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifica: 
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2018000064 (GTR.ICI/2018000667 - LLI.OMA/2018000016) 
Descripció obres:  Reformar i ampliar un edifici plurifamiliar entgre mitgeres al carrer 
Jaume I, 5 
Beneficis fiscals sol·licitats i concedits : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 
b  de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats al Centre Històric i 60% de la quota de l’impost per les obres de manteniment i 
conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el 
sector del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
6. 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 


