
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 24/2022 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 17 de maig de 2022 
Horari: 12:40 h a 12:45 h 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents  
 
President  
Marc Aloy Guàrdia 
 
Tinents d’alcalde 
Valentí Junyent Torras 
Cristina Cruz Mas 
Joan Calmet Piqué 
David Aaron López Martí 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
Mariona Homs Alsina 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 19 que va tenir lloc el dia 
19 d’abril de 2022  
 
 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada de Hisenda 

2.1.1 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 
95/2021) 

2.1.2  Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del  60% i 
 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i  obres, segons 
 relació de 21 d’abril de 2022. (GTR.ICB) 
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2.2  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

2.2.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió 
un gos de raça potencialment perillosa per la via pública. (AJT.CVP 346/2021). 

 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

 
3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per haver conduït un 

gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció, i sense morrió. (SPU.SAN 
51/2022). 

 
3.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la propietària  

d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 52/2022). 

 
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió 

d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció.  (SPU.SAN 47/2022). 

 
3.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos de 

raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 3/2022) 

 
3.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos de 

raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 5/2022) 

 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la 
Junta de Govern Local. 
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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. 19 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2022, 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 Hisenda 

2.1.1  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 
 95/2021) 

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el 
dictamen de 21 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6  de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
 
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de 
la quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment 
de l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte. 
 
La cap de l’Oficina d’Intervenció i Impuls Administratiu de l’Activitat Econòmica  ha 
informat: 
 

- En la seva petició, La Raval SCCL argumenta la seva petició d’acord amb la següent justificació: 

 
“La cooperativa construirà un edifici de 18 habitatges al carrer Hospital 1-3, Plaça Hospital 10, en un solar de 
titularitat municipal que va ser adjudicat en dret de superfície per 75 anys i mitjançant concurs. 
 
Es tracta d’un projecte innovador en matèria d’habitatge ja que explora un nou model, la cessió d’ús, on és 
l’empresa cooperativa qui és propietària dels habitatges i cedeix l’ús dels mateixos a les seves sòcies. 
Mitjançant la tinença col·lectiva dels habitatges a la cooperativa, s’evita que els habitatges puguin tornar a 
entrar al mercat privat de lloguer o compravenda i s’assegura l’ús social i no especulatiu dels mateixos durant 
tota la vida de la concessió.  
 
El projecte també és d’especial interès perquè són les futures usuàries dels habitatges les que actuaran com 
a promotores i lideraran i participaran de tot el procés. 
 
El projecte suposa, per tant, la construcció a Manresa d’un nou model d’accés a l’habitatge sota els 
paràmetres de la no especulació, l’habitatge social i assequible, l’autogestió i apoderament de les usuàries i  
la relació amb l’entorn, en el que serà la primera cooperativa d’habitatge en règim d’ús de la Catalunya 
central. A més a més, el projecte de l’edifici de La Raval també contribuirà a la renovació del casc antic de 
Manresa, on a banda de la pròpia renovació que suposa l’edificació d’un edifici amb criteris sostenibles, que 
connectarà la Plaça Hospital amb l’Anònima, també suposarà un punt de revitalització de la vida comunitària i 
el teixit social del centre històric de la ciutat. 
 
És imprescindible que l’Ajuntament de Manresa declari d’especial interès en l’àmbit social aquest projecte, 
per tractar-se de la implementació d’un model pioner a Catalunya d’habitatge social i assequible.” 

 
 

D’acord amb la seva petició i de l’anàlisi de la documentació aportada per la cooperativa es plantegen les següents 
valoracions: 
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1. La proposta de La Raval SCCL preveu la promoció d’un edifici de 18 habitatges, un local i 7 places 

d’aparcament, d’acord amb les condicions establertes al concurs públic per a la cessió del dret de superfície 

per a 75 anys sobre la finca ubicada dins de l’àmbit del Pla de Millora Urbana PMUm 001 Hospital, per la 

promoció d’habitatges en règim cooperatiu, i de la qual aquesta cooperativa en va resultar adjudicatària. 

 
 

2. Es pot considerar que les obres que es promouen són d’especial transcendència en l’àmbit social en tant que 

s’aposta per un nou model d’habitatge social, alternatiu al règim convencional d’accés i tinença d’habitatge, 

que es fonamenta en la propietat col·lectiva i el dret d’ús. D’aquesta manera, es promou l’ús social de 

l’habitatge, i es dóna valor a l’ús i no a la propietat individual. Així, és la cooperativa qui detenta la propietat 

dels habitatges però en cedeix l’ús a les persones sòcies de l’entitat, que en participen i en gaudeixen mentre 

el necessiten, i que s’implicaran en tot el procés, des del seu inici i durant tota la durada de la cessió, 

facilitant la conservació i manteniment de l’immoble. 

 

Aquestes característiques estan vinculades a l’interès social de la iniciativa, ja que les cooperatives en cessió 
d’ús es constitueixen, en essència, sense ànim de lucre, i  són les pròpies persones residents les qui en són 
propietàries durant el període de cessió establert.  
A més, s’integra la iniciativa pública i privada en un mercat no especulatiu, en tant que la cessió en dret de 
superfície d’un sòl públic suposa una acció conjunta entre administració i societat organitzada, que pot ser 
referent per a d’altres iniciatives d’habitatge social.  
 
El plantejament de l’immoble com a edifici cooperatiu també està present en el seu disseny arquitectònic, que 
contempla que els espais es puguin adaptar als canvis vitals de les persones que l’ocupen i les seves 
necessitats. Per això es planteja que sigui més flexible respecte als projectes d’habitatge col·lectiu 
convencionals, ja que funciona com una sola unitat i no com una agregació d’elements individuals. Per 
aconseguir-ho, la distribució dels habitatges preveu una certa flexibilitat en el temps, per a què puguin variar 
de mida total, mitjançant diferents mecanismes i partint d’un sistema modular de distribució. 
 
També suposa el plantejament d’un model de vida comunitari, amb unes dinàmiques col·lectives quotidianes 
que impliquen i prioritzen l’espai comunitari, així com la relació amb l’entorn del nucli antic on s’ubica l’edifici 
d’habitatges. Així, per exemple, la cooperativa planteja que l’espai polivalent que situaran al costat del local 
que es cedeix a l’ajuntament es pugui obrir al barri, fomentant un ús social, i plantejant-hi tres usos 
complementaris i de suport a diverses etapes vitals: espai d’acompanyament obert a les famílies amb infants, 
espai d’ús i gaudi destinat a la joventut del barri, i espai d’ús per part de les persones grans, i de suport a la 
vellesa. 
 
D’aquesta manera, tal i com s’exposa en la memòria de model de convivència i programa de model aportat 
per La Raval SCCL, aquesta és una cooperativa d’habitatges que articula aquest projecte entorn dels 
principis de vida comunitària i habitatge com a be d’ús, i que està formada per un grup de persones d’edats 
heterogènies que vol viure i conviure al barri antic de Manresa, establint aliances amb les entitats del territori i 
apostant per un model de convivència i d’implicació amb la comunitat. 
 
Es tracta, per tant, d’un projecte d’especial transcendència en l’àmbit social, en tant que pretén posar en 
pràctica una nova manera d’accedir a l’habitatge, que es caracteritza, en les pròpies paraules de la 
cooperativa, per ser: “més digne, més assequible, més accessible, més eficient, que genera comunitat de 
cara endins, compartint uns espais de vida relacionals i comunitaris i alhora disposant d’uns habitatges 
privats, adaptats a les necessitats, dissenyant-los a tres nivells: 
 

- Espais privats: adaptats al nombre de persones que hi viuen i a les seves necessitats. 

- Espais comunitaris: d’ús comú que afavoreixin les relacions per tal de generar vincles de cooperació. 

- Espais de trànsit: d’ús quotidià com són els accessos, l’entrada, l’escala, etc.” 

 
3. Dels 18 habitatges que es projecten, 11 són de protecció oficial, tal i com es recull a la sol·licitud de 

qualificació provisional aportada, el que suposa un percentatge (61%) molt superior a l’establert a les bases 

del concurs públic per a la cessió del dret de superfície (30%).  

 

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: 
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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: LA RAVAL, SCCL   
Expedient: GTR.ICB/2021000095 (GTR.ICI/2022000246 - LLI.OMA/2021000021) 

Descripció obres: Construir un edifici plurifamiliar de 18 habitatges a la plaça 
Hospital, 10, 
Benefici fiscal sol·licitat i 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 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.1.2  Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
 60% i  95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
 obres, segons relació de 21 d’abril de 2022. (GTR.ICB) 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el 
dictamen de 21 d’abril de 2022, 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: 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000119 (GTR.ICI/2019000630 - LLI.OMA/2017000026) 

Descripció obres: Rehabilitació integral, consistent en reformar una edificació 
entre mitgeres per a habitatge unifamiliar al carrer Canal, 4. 
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. 
 
Sol·licitant: XXX  representada per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2020000159 (GTR.ICI/2020000729 - COM.OBP/2020000467) 

Descripció obres: Rehabilitació de terrassa comunitaria al c/ Born, 8 
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/2021000125 (GTR.ICI/2021000621 - COM.OBM/2021000257) 

Descripció obres: Adequació interior de local per l'activitat de tatuatges i 
pircings del carrer Nou, 18 
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/2021000174 (GTR.ICI/2021000872 - COM.OBP/2021000536) 

Descripció obres: Reforma parcial interior d’habitatge del c/ Vallfonollosa, 13 
1-2 
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/2022000058 (GTR.ICI/2022000196 - COM.OBP/2022000093) 

Descripció obres: Reforma interior bany al c/ Arcs de Sta. Llúcia, 12 2n 
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 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.2  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

2.2.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense 
morrió un gos de raça potencialment perillosa per la via pública. 
(AJT.CVP 346/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 27 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
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“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 16/11/2021, es va acordar iniciar un 
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C del JOC DE LA PILOTA 
12, 1r de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment perillosa 
(Stafforshire) deslligat i sense morrió per la via pública, concretament al carrer Mil 
Centenari de Manresa, en una zona amb menors jugant a pilota. 
 
Que el dia 21/03/2022, després de realitzar dos intents de notificació al domicili, es van 
notificar mitjançant publicació al BOE els acords d’inici referits al punt anterior i, en el 
mateix dictamen d’inici, ja es proposa l’import de la sanció. 
 
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers l’acord inicial del 
procediment. 
 
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 en les vies a 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 1502,53€. 
 
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 600€. 
 
Que en el mateix acord d’iniciació del procediment ja es proposa l’import de la multa 
sancionadora. 
 
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 
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 26/04/2022 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 
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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 600,00 € a XXX, amb DNI XXX i domicili al C del JOC 
DE LA PILOTA 12, 1r de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça potencialment 
perillosa (Stafforshire) deslligat i sense morrió per la via pública el dia 02/09/2021, tal 
com 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 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 incoació d’expedient sancionador per haver conduït 

un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció, i sense morrió. (SPU.SAN 
51/2022). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 28 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“El 11 d’abril de 2022, la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió a un gos per part d’una gossa de raça potencialment perillosa, amb microxip 
941000026932559, propietat de la sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al c/ Oleguer 
Miró, 5 1r 2a de Manresa, que era conduïda sense morrió per la sra. XXX, amb NIF 
XXX, amb domicili al c/ Doctor Zamenhof, 20 4t 2a de Manresa. 
  
El 12 d’abril de 2022 el tècnic de la unitat de Sanitat va comprovar que la gossa no 
consta censada al registre municipal d’animals de companyia, i ni la conductora ni la 
propietària no disposaven de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la sra. 
XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment perillosa, es 
considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
La competència municipal en la gestió d’inspecció i vigilància dels animals de 
companyia, és troba continguda en l’article 41.1 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, Text Refós de la Llei de Protecció d’Animals. 
 
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 procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
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competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
L’article 42.3 k) de la mateixa Ordenança,  tipifica com a greu la infracció de tenir 
gossos de raça potencialment perillosos a la via pública sense morrió, aquesta 
infracció pot ser sancionable amb una multa d’entre 300,52 a 2.404,05 €, tal com 
disposa l’article 43.3 b) de la mateixa Ordenança 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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, i publicada al BOPB de 6 de juliol de 2020, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

ACORDS 
 

Primer.- INCOAR expedient sancionador a la sra. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ 
Doctor Zamenhof, 20 4t 2a de Manresa, per les presumptes infraccions  
administratives consistents en: 
 

1.- Haver conduït un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 € 
per cada gos, 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.- Haver portat un gos de raça potencialment perillosa per la via pública sense 
morrió, infracció qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una multa 
d’entre 300,52 a 2.404,05 €,  tal com s’estableix als articles 42.3 k) i 43.3 b) de la 
mateixa Ordenança. 
 

Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
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Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que disposen els articles  
64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
Cinquè.- ATORGAR termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la llei 39/2015 i 18.3 del Decret 278/ 1993. 
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a 
la resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la 
data d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada. 
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20 % sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
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 incoació d’expedient sancionador per ésser la 

propietària  d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 
52/2022). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 28 d’abril de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“El 11 d’abril de 2022, la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió a un gos per part d’una gossa de raça potencialment perillosa, amb microxip 
941000026932559, propietat de la sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al c/ Oleguer 
Miró, 5 1r 2a de Manresa, que era conduïda sense morrió per la sra. XXX, amb NIF 
XXX, amb domicili al c/ Doctor Zamenhof, 20 4t 2a de Manresa. 
  
El 12 d’abril de 2022 el tècnic de la unitat de Sanitat va comprovar que la gossa no 
consta censada al registre municipal d’animals de companyia, i ni la conductora ni la 
propietària no disposaven de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han 
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció. 
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Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la sra. 
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera 
procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
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 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. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel Tècnic de la Unitat de 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, i publicada al BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- INCOAR expedient sancionador a la sra. XXX , amb NIF núm. XXX i domicili 
al c/ Oleguer Miró, 5 1r 2a  de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Per ser la propietària d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, 
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al  Cap de Servei de Drets Socials. 
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient formular  la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
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Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als 
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
  
Cinquè.- ATORGAR un termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la Llei 39/2015 i 10.3 del Decret 278/1993.  

 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 
21.2 de la Llei 39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a la 
resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data 
d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada.  
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20% sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
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 incoació d’expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.  (SPU.SAN 
47/2022). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 3 de maig de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“El 31 de gener de 2021 el Cos dels Mossos d’Esquadra (CME) va fer una inspecció 
en una finca en la qual van constatar la possessió de dos gossos per part del sr. XXX, 
amb NIE XXX, i domicili al c/ Sant Bartomeu, 12 bx de Manresa. 
 
El 8 d’abril el CME va transmetre l’acta d’inspecció a aquest ajuntament on s’esmenta 
que un gos seria un pastor alemany amb identificació electrònica 941000017127901, 
que constaria a nom del sr. Omar Zouraa que li hauria fet la donació, i un podenc blanc 
i negre sense identificació electrònica. 
 
De l’informe realitzat pel CME es desprèn que el pastor alemany es mantenia en un 
tancat on disposava d’aixopluc, mentre que el podenc estaria estacat a un punt fixe 
amb accés també a un aixopluc.  
 
Per resolució de la vuitena tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de 
Ciutat Saludable de 4 de maig de 2021, es va atorgar termini al sr. XXX per acreditar el 
seguiment veterinari dels gossos i per acreditar la correcció en les condicions 
d’allotjament del gos. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al 
Butlletí Oficial de l’Estat de 17/06/2021. 
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El 7 de febrer de 2022 el tècnic de la unitat de sanitat va visitar la finca, sense trobar-hi 
ningú, però va observar que hi havia un gos estacat, motiu pel qual va deixar nota per 
tal que el propietari contactés amb la Unitat de Sanitat. 
 
El 11 de març de 2022 el tècnic va tornar a visitar la finca en visita concertada amb el 
sr. XXX, li va notificar el requeriment i va poder observar que hi havia dos gossos, un 
dels qual un mascle de raça rotweilwer sense identificació electrònica, i es va procedir 
al seu comís per manca d’identificació i llicència administrativa. 
 
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han 
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció. 
 
Tenint en compte les actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
XXX, per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment perillosa, es 
considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
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 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. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel Tècnic de la Unitat de 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, i publicada al BOP de 6 de juliol de 2020, proposo a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al 
carrer Sant Bartomeu, 12 bx  de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
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Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, 
tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al  Cap de Servei de Drets Socials. 
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient formular  la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als 
articles 64.1 de la Llei 39/2015 i 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
  
Cinquè.- ATORGAR un termini d’audiència de 10 DIES a la persona presumpta 
infractora, per tal que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, 
en aplicació de l’article 64 de la Llei 39/2015 i 10.3 del Decret 278/1993.  
 
Sisè.- COMUNICAR a la persona interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 
21.2 de la Llei 39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, el termini màxim per a la 
resolució i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data 
d’inici del mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per 
causes imputables a la persona interessada.  
 
Setè.- COMUNICAR a la persona interessada que d’acord amb el que preveu l’article 
64.2 d) en concordança amb l’article 85 de la Llei 39/2015, pot reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat en qualsevol moment anterior a la resolució de 
l’expedient, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de sanció, i 
s’aplicarà la reducció del 20% sobre l’import de la sanció. L’efectivitat d’aquesta 
reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
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 de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 3/2022) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 3 de maig de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2022 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 seva tinença i conducció.   
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En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient, que en data 28 de gener 
de 2022 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 17 de febrer de 2022, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 7 de març de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que es va notificar en data 25 de març de 2022, 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 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 i domicili al Grup Pare Ignasi 
Puig, 47 2n 3a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per estar 
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a 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. 

 
Tercer.- REQUERIR a la persona 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 persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
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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 de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 5/2022) 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 3 de maig de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2022 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 seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient, que en data 28 de gener 
de 2022 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 9 de febrer de 2022, sense que es presentessin 
al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 1 de març de 2022 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que es va notificar en data 9 de març de 2022, 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 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 NIE XXX i domicili al carrer  General 
Prim 29-31 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 a 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.  
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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. 

 
Tercer.- REQUERIR a la persona 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 persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels 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. 
 
 
 
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, 
 
 
 


