
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 59/2021 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 21 de desembre de 2021 
Horari: 12:47 h a 12:55 h 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents  
 
President  
Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 
Cristina Cruz Mas 
Joan Calmet Piqué 
David Aaron López Martí 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
Absents justificats  
Tinent d’Alcalde 
Valentí Junyent Torras 
Mariona Homs Alsina 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 53, que va tenir lloc el 
dia 16 de novembre de 2021  
 
 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada d’Hisenda 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la 

quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
65/2018) 
 

2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
108/2021) 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 59, de 21 de desembre de 2021         
2 

 

 
 

2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
19/2019) 
 

2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
116/2019) 
 

2.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
151/2020) 
 

2.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 
60% I 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
segons relació de 3 de desembre de 2021. (GTR.ICB) 

 
 
2.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  

 

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una funcionària de carrera, per compatibilitzar 
l’activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, amb 
l’activitat de tècnica de medi ambient per compte d’altri. 

 
2.3  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

 
2.3.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta 
 comissió de la infracció consistent en portar sense morrió un gos de raça 
 potencialment perillosa en un espai públic.  (AJT.CVP 396/2021). 
 
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 ésser el posseïdor  d’un gos de 
 raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a 
 la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 46/2021). 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de les al·legacions presentades, per haver 
 acreditat documentalment que es disposa de la llicència administrativa per a la 
 tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa i del tancament 
 de l’expedient. (SPU.SAN 51/2021). 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 59, de 21 de desembre de 2021         
3 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la 
Junta de Govern Local. 

 
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. 53 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2021, i la Junta de Govern Local l’aprova 
per unanimitat dels 7 membres presents. 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals”. 

 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada d’Hisenda 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
65/2018) 
 

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 19 de novembre de 2021, 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 informe. 
 
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. 
 
En data 14/12/2019 se li ha notificat a l’interessat requeriment indicant que havia 
d’aportar pressupost desglossat de les obres d’accessibilitat. 
 
El requeriment no ha estat atès, i per tant procedeix tenir a l’interessat com a desistit 
de la seva sol·licitud. 
 
Els tècnics competents han informat parcialment favorable 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 proposada. 
 
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable. 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar 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/2018000065 (GTR.ICI/2018000338 - LLI.COM/2018000256) 

Descripció obres: Obres de millora per l’accessibilitat en el local i reformes 
interiors al c/ Sant Miquel, 24 
Beneficis fiscals sol·licitats: 90% de la quota a l’empara de l’apartat 6 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats, pel que fa 
a les obres de millora de l’accessibilitat, i el 60 % de la quota les obres de 
manteniment i conservació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en 
el sector del centre històric, pel que fa a la resta de les obres. 
 
L’interessat s’ha considerat desistit de la seva petició del primer benefici fiscal 
sol·licitat. Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del segon 
benefici. 
 
Benefici fiscal concedit :  60 % de la quota les obres de manteniment i 
conservació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del 
centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 

2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de 
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
108/2021) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 3 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El contribuent que s’especifica ha presentat 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. 
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Els tècnics competents han informat parcialment favorable 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 proposada. 
 
 
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA 
Expedient:GTR.ICB/2021000108(GTR.ICI/2021000243- COM.OBM/2021000057) 

Descripció obres: Implantació d’un conducte de descens de roba bruta i 
millores a la budagera de l’edifici de l’hospital Sant Andreu - C/ Remei de Dalt, 
1-3 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats al Centre Històric. 
 
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que aquest  només es aplicable als casos en què les obres 
que es duen a terme afecten de manera total la façana, coberta o mitgeres de 
l’immoble, mentre que en aquest cas es tracta d’una actuació parcial. 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent 
benefici: 
 
Benefici fiscal concedit: :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
19/2019) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 24 de novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
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“El contribuent que s’especifica en la part dispositiva ha presentat sol·licitud de 
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
a l’empara de l’apartat 1 c) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i 
rehabilitació d'immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades per les 
administracions públiques o per organismes o empreses dependents de les mateixes 
en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 
 
No es compleixen els requisits establerts per aquesta bonificació, ja que no es tracta 
d’obres en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 
 
Tanmateix, es tracta de diverses obres de reforma i millora de l’accessibilitat en les 
dependències de la Policia nacional en el municipi. 
 
Tenint present que es tracta d’unes obres realitzades en una finca que té un evident ús 
públic, es considera que pot aplicar-se el benefici establert a l’apartat 1 d) de l’article 6 
de l’ordenança fiscal, segons el qual gaudiran d’una bonificació del 95% les obres 
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a 
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d’ús públic o social. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
  
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: ASSISTACASA 2005 SL repr. per XXX  
Expedient:GTR.ICB/2019000019(GTR.ICI/2019000586- LI.OBM/2019000042) 
Descripció obres: Reformar façanes, millorar accessibilitat i reformar 
parcialment l’interior del c/ Soler i March, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 c) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades per les 
administracions públiques o per organismes o empreses dependents de les 
mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques . 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 d) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres realitzades per les administracions 
públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes, en 
què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic 
o social.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
116/2019) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 3 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El contribuent que s’especifica ha presentat 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 les sol·licituds, 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 d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar 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/2019000116(GTR.ICI/2020000153 LLI.OMA/2019000036) 
Descripció obres: Rehabilitar un edifici unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Magraner, 7 
Beneficis fiscals 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 les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric, pel que fa a la resta d’obres.” 

 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 59, de 21 de desembre de 2021         
8 

 

 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
 

2.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de 
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB 
151/2020) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen d’1 de desembre de 2021, 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 d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: FUNDACIO PRIVADA HÀBITAT 3 TERCER SECTOR SOCIAL 
repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000151 (GTR.ICI/2020000491 - COM.OBP/2020000297) 

Descripció obres: Reforma interior d'habitatge del carrer Folch i Torres, 3 2n 
2a 
Benefici fiscal concedit : 95% de la quota de l’impost a l’empara de l’apartat 4 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d’especial transcendència en 
l’àmbit social o de foment de l’ocupació.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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2.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
50%, 60% I 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, segons relació de 3 de desembre de 2021. 
(GTR.ICB) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 3 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: CONSTRUCCIONS REFORMES I REHABILITACIONS VENTURA SL 
repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000053 (GTR.ICI/2021000178 - LLI.OMA/2020000012) 
Descripció obres: Consolidar i reformar un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer 
Baixada dels Jueus, 8. 

Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats al Centre 
Històric. 
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres que 
afecten l’envolvent de l’immoble. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000063 (GTR.ICI/2021000303 - LLI.OMA/2020000018) 
Descripció obres:  Ampliar la planta baixa en interior d’illa i ampliar les plantes pis a 
façana posterior, amb instal·lació d’un ascensor, en un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres, al carrer Era de l’Huguet  
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal.   
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres que 
afecten l’envolvent de l’immoble. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000064 (GTR.ICI/2020000290 - COM.OBP/2020000164) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana, substituir paviment de la vivenda i canvi de 
finestres a la bda. Miralpeix 12 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal. 
La bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost corresponent a les obres que 
afecten l’envolvent de l’immoble. 
 
Sol·licitant: XXX repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000126 (GTR.ICI/2021000630 - COM.OBM/2021000146) 
Descripció obres: Reforma de local per a l’activitat de tatuatges a la Pl. Gispert, 2 bx 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000166 (GTR.ICI/2021000835 - COM.OBP/2021000512) 
Descripció obres: Reforma parcial interior d’habitatge al carrer Sabateria, 2, 1r. 1a. 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000181 (GTR.ICI/2021000902 - COM.OBP/2021000554) 
Descripció obres: Reforma de cuina i bany al c/ Born, 34 4rt pis 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric.” 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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2.2  Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una funcionària de carrera, per 
compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en aquest 
Ajuntament, amb l’activitat de tècnica de medi ambient per compte d’altri. 

La tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sra. Montserrat Clotet Masana 
exposa el dictamen, de 2 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, en què exposa que en data 1 de 
juliol de 2018 va demanar autorització per compaginar l’activitat prestada a 
l’Ajuntament de Manresa, com a funcionària, tècnica de grau mitjà de gestió 
especialitzada en el lloc de treball de tècnica de grau mitjà de serveis al territori, amb 
l’activitat que declara a l’àmbit privat , consistent en 7 hores a la setmana fora de la 
jornada municipal, com a tècnica de medi ambient per compte de l’empresa Tuv 
Rheiland Iberica Inspection Certification & Testing, SA.  
 
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, amb prolongació JP2, i la dedicació 
a la segona activitat seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No 
percep cap complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

 
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions, i amb 
efectes retroactius a data 2 de setembre de 2018, pel compliment dels efectes del 
silenci administratiu positiu i atès que ja existien en aquella data els supòsits de fet 
amb les mateixes condicions laborals que es demana autoritzar. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la senyora XXX (DNI XXX), per poder compatibilitzar l’activitat 
pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària de 
carrera en el lloc de treball de tècnica de grau mitjà de serveis al territori, amb l’activitat 
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que declara a l’àmbit privat , consistent en 7 hores a la setmana fora de la jornada 
municipal, com a tècnica de medi ambient per compte de l’empresa Tuv Rheiland 
Iberica Inspection Certification & Testing, SA, amb efectes retroactius a dos de 
setembre de 2018. 
 
Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 
modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 
modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 
50%. 

 
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 
següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relacionés directament amb la que 
desenvolupa en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en que intervingui, hagi 
intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del 
lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
 

Quart.- La senyora XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada. 
 
Cinquè.- Informar la interessada  que l’autorització de compatibilitat serà publicada al 
Portal de Govern obert i transparència que consta en la web municipal, amb expressió 
dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar compliment a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Sisè.-  Notificar el contingut d’aquests acords a la interessada i a l’empresa Tuv 
Rheiland Iberica Insepction Certification & Testing.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.3  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

2.3.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la 
 presumpta comissió de la infracció consistent en portar sense morrió 
 un gos de raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 
 396/2021). 
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 24 de novembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“En  data  10/11/2021  i  quan  eren  les  07:50  hores,  els  agents  de  la  Policia  
Local  amb  carnet professional números  705 i 724 van comprovar la comissió de la 
presumpta infracció consistent en el fet de trobar-se un gos potencialment perillós 
(Stafforshire) en llocs públics sense morrió i, més concretament, al Parc de Puigterrà 
de Manresa. 

 
Que es va identificar a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer de l'ERA DEL FIRMAT 
16, 4rt 2a de MANRESA, com a presumpte responsable del  la infracció indicada al 
punt anterior, i que aquesta persona NO és reincident en fets de similar naturalesa. 

 
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, la qual 
no  va voler signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició, 
si bé va quedar informat verbalment del seu contingut. 

 
L’article 42.3.k) 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 trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o 
sense subjecció. 

 
L’article 43.3.b) 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.k) es sancionaran amb una multa de 300,52 euros fins a 
2.404,05 euros. 

 
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 i molt 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 
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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 el dia 17/11/2021 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 NIE XXX i domicili al C de l'ERA 
DEL FIRMAT 16, 4rt 2a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció 
greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa (Stafforshire) sense 
morrió pel Parc de Puigterrà de Manresa, el dia 10/11/2021, segons estableix l’article 
42.3.k) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de 
companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa imposar una 
sanció de multa per un import de 450,00 euros. 
 
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.b) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.k) es pot sancionar amb una 
multa de 300,52 euros fins a 2.404,05 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, 
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 presumptament responsable que, de conformitat amb el que 
disposa l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’aplicarà una reducció del 
20% sobre l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la 
resolució del procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la 
responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions. 
S’adjunta a aquest acord, la carta de pagament  amb la reducció corresponent i en 
la qual s’indiquen la forma, termini i lloc per procedir el seu pagament. 

 
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 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 59, de 21 de desembre de 2021         
15 

 

 
 

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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

 
3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el posseïdor  d’un 
 gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
 administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 46/2021). 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 2 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de setembre de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el posseïdor d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 24 de setembre 
de 2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, 
com la persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 13 d’octubre de 2021.  
 
En data 21 d’octubre de 2021 (R.E. 74770) el sr. XXX va presentar escrit en el que 
reconeixia la seva responsabilitat i sol·licitava se li apliqués el 20% de descompte.    
 
En data 26 d’octubre de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 9 de novembre de 2021, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
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Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat 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 amb domicili al c/  Enric 
Morera, 37 1r de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“ Sanció consistent en una multa de 1.923,21 € (MIL NOU CENTS VINT I TRES 
EUROS AMB VINT I UN CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per 
ser el posseïdor d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, 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 persona 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 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de les al·legacions presentades, per haver 
 acreditat documentalment que es disposa de la llicència administrativa 
 per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa i 
 del tancament de l’expedient. (SPU.SAN 51/2021). 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 2 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2021 es va incoar 
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets 
consistents en ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense 
disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 26 d’octubre de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX, 
com la persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 10 de novembre de 2021.  
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En data 15 de novembre de 2021 (R.E. 81566) la sra. XXX va presentar al·legacions i 
va acreditar que disposava de llicència administrativa per a la tinença i conducció del 
seu gos expedida a Terrassa, i l’havia censat a Manresa.   
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i per la Cap d’Unitat 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.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la sra. XXX amb NIF. XXX, amb 
domicili al c/  Mossèn Serapí Farré, 9 4t de Manresa, per haver acreditat 
documentalment que disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
de gossos de raça potencialment perillosa, expedit a Terrassa. 
 
Segon.- ADVERTIR a la persona interessada que abans de la finalització de la 
vigència de la llicència que posseeix, haurà de tramitar-ne una de nova a l’Ajuntament 
de Manresa, ja que és el municipi on resideix habitualment el seu gos, i on aquest està 
censat. 
 
Tercer.- DECLARAR FINALITZAT l’expedient sancionador i arxivar-lo sense cap més 
actuació.“  
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general, 
 
 
 


