
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 4/2021 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 26 de gener de 2021 
Horari: 12:30 h a 12:40 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. 51, que va tenir lloc el 
dia 15 de desembre de 2020  
 
 
2.  Àrea de Territori 
 
2.1  Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, la ratificació de la resolució del tinent d’alcalde, regidor 

delegat d’Urbanisme i Mobilitat, número 14132, de 23 de desembre de 2020, 
referent a l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de 
viatgers per a l’exercici 2021 (AJT.DIC 82/2020).  
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3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos 

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 7/2020). 

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

potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 16/2020). 

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

d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries 
per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 70/2020). 

 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos 

potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva 
tinença i conducció. (SPU.SAN 71/2020). 

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

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 72/2020). 

 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 73/2020). 

 
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per abandonar un gos 

potencialment perillós. (SPU.SAN 74/2020). 
 
3.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió 

d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries 
per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 75/2020). 

 
3.1.9 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per abandonar un 

gos potencialment perillós. (SPU.SAN 77/2020). 
 
3.1.10  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 78/2020). 

 
3.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre 

gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència administrativa. 
(SPU.SAN 79/2020). 

 
3.1.12 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 80/2020). 
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3.1.13 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre 
gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència administrativa. 
(SPU.SAN 81/2020). 

 
3.1.14 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 87/2020). 

 
3.1.15 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 90/2020). 

 
3.1.16 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el propietari 

d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 97/2020). 

 
 
 
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. 

 
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. 51 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2020, i la Junta de Govern Local l’aprova 
per unanimitat dels 9 membres presents. 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals”. 

 
2.  Àrea de Territori 
 
2.2  Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, la ratificació de la resolució del tinent d’alcalde, regidor 

delegat d’Urbanisme i Mobilitat, número 14132, de 23 de desembre de 
2020, referent a l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport 
urbà de viatgers per a l’exercici 2021 (AJT.DIC 82/2020).  

 
El tinent d’alcalde de Territori exposa el dictamen, de 12 de gener de 2021, que es 
transcriu a continuació: 
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“FETS : 
 
Primer.- El 20 de novembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa, l’entitat mercantil 
Empresa Castellà, SA. i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) van subscriure un 
Conveni d’adhesió dels serveis de transport urbà regular de la ciutat de Manresa al 
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. De conformitat amb el 
pacte sisè de l’esmentat Conveni, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a realitzar 
l’adequació i revisió dels preus dels títols propis al nivell de preus del Sistema Tarifari 
Integrat. 
 
Segon.- Mitjançant Resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i 
Mobilitat, número 14.132, de 23 de desembre de 2020, es van aprovar les tarifes del 
servei públic de transport urbà de viatgers a aplicar per l’exercici 2021, subjectes a la 
condició de la  posterior ratificació en sessió pública de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes tarifes és el Ple, si bé aquesta 
competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple 
de la Corporació, en sessió extraordinària de l’1 de juliol de 2019. Tanmateix, atesa la 
urgència de comunicar les noves tarifes a l’ATM per a la seva publicació en el diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, es proposa la seva aprovació mitjançant 
Resolució del tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme i mobilitat, i sotmetre-la a 
la ratificació de la Junta de Govern Local, en la primera sessió pública que es celebri.  
 
Quart.- L’expedient d’aprovació de les tarifes del servei de transport urbà de Manresa 
per a l’any 2021, ha estat informat per la Cap de la Secció de Mobilitat d’aquest 
Ajuntament, i compta amb l’informe jurídic conforme amb la proposta de revisió. 
 
Cinquè.- El 21 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat 
les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat per l’exercici 
2021, establint que aquestes seran les mateixes que per l’exercici 2020 i caducaran el 
31 de desembre de 2021. 
 
En conseqüència, el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposa a 
la Junta de Govern Local (sessió pública) l’adopció del següent, 
 
A C O R D : 
 
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució número 14.132 del tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 23 de desembre de 2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Fets 
 
1.- En la sessió del 20 de novembre de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar la 
proposta de conveni entre l’Ajuntament de Manresa, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, en endavant  ATM,  i l’entitat mercantil “Empresa Castellà, S.A.” que 
regula l’adhesió dels serveis de transport urbà regular de la ciutat de Manresa al 
sistema tarifari integrat de l’ATM. 
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2.- L’esmentat conveni recull en el pacte cinquè les obligacions de l’Ajuntament, i en el 
pacte sisè es fixa l’adequació de preus dels títols propis als títols integrats, establint 
que l’Ajuntament realitzarà una adequació de preus dels títols propis al nivell de preus 
del Sistema Tarifari Integrat tal i com es recull en l’annex 7 del mateix conveni, que és 
el següent: 
 

 
 
Les tarifes pròpies s’arrodoniran als 5 cèntims d’euro. 
A partir de l’any 2009 es mantindran els percentatges dels preus ATM a títols propis 
establerts a l’exercici 2009. 
Cada any es comunicarà als usuaris els preus i les prestacions dels títols de transport 
propis i integrats.” 
 
3.- Aquesta taula tarifària també figura al pacte vuitè de l’Acord per a la millora del 
transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009 signat entre l’Ajuntament de 
Manresa i diverses associacions de veïns de la ciutat i sindicats, amb la declaració 
expressa que es tractava d’increments convinguts entre les parts. 
 
4.- El 21 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat les 
tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat per l’exercici 
2021, establint que aquestes seran les mateixes que per l’exercici 2020 i que s’amplia 
la validesa dels títols adquirits durant el 2020 fins el 31 de desembre de 2021, que 
caducaran. 
 
Les tarifes aprovades pel Consell d’Administració de l’ATM per l’exercici 2021 són les 
següents: 
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5.- El 22 de desembre de 2020, la cap de la Secció de Mobilitat ha emès informe 
tècnic favorable sobre l’actualització de les tarifes del transport públic urbà en autobús 
de Manresa per l’exercici 2021 i proposa: 
 
“D’aquesta forma i en compliment del Conveni i l’Acord de millora del transport públic 
anteriorment citats, es proposa aplicar a les tarifes pròpies T-10 i T-mes del servei de 
transport d’autobús urbà de Manresa els percentatges següents en funció dels preus 
aprovats pel Consell d’Administració de l’ATM (imports arrodonits a 5 cèntims d’euro): 
 
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona (ara T-casual), el que suposa 9,10 € 
T-mes: el 80% de la T-mes de ATM d’una zona (ara T-usual), el que suposa 32,00 € 
 
En quant a la resta de títols propis del transport públic urbà d’autobús de Manresa i per 
tal de promocionar l’ús del transport públic de la ciutat, es proposa mantenir la tarifa 
del 2021del bitllet senzill, mantenir la gratuïtat de la T-bonificada i establir la targeta T-
2, de venda a 
comerços a un 20% d’una targeta T-10 pròpia, tal i com es venia realitzant, i establir un 
nou títol T-jove pels ciutadans de 17 i 18 anys, essent les següents tarifes a aplicar el 
2021: 
 
Bitllet senzill: 2,00 € 
T-10: 9,10 € 
T-mes: 32,00 € 
T-bonificada: 0,00 € 
T-jove: 0,00 € 
T-2 Comerç: 1,80 € 
 
Fonaments de dret 
 
1.- El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3.m), estableix que el transport 
públic de viatgers és una competència pròpia del municipi. La mateixa norma en 
l’article 67.e) estableix que els municipis amb una població superior als cinquanta mil 
habitants, el transport col·lectiu urbà de viatgers serà un dels serveis mínims que 
hauran de prestar. 
 
2.- El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, a l’article 249.b) estableix la potestat dels ens locals que són 
titulars de serveis objecte de concessió, de revisar i modificar les tarifes del servei, per 
tal de mantenir 
l’equilibri financer de la concessió. 
 
3.- El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant, TRLRHL), en el seu article 20 apartat 6, 
estableix que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es 
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percebin per la prestació dels serveis públics realitzats de forma directa mitjançant 
personificació  privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la condició de prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari. La Llei 58/2003, de 17 de desembre 
general tributària, en la seva disposició addicional primera apartat segon, afegeix que 
en concret, tindran aquesta consideració les contraprestacions exigides per l’explotació 
d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió. 
 
4.- La Llei 8/1989, de 13 de abril, de taxes i preus públics, a l’article 2.c sic), estableix 
que els preceptes d’aquesta llei no seran aplicables a les tarifes que abonin els usuaris 
per la utilització de l’obra o per la prestació del servei als concessionaris d’obres i de 
serveis conforme a la legislació de contractes del sector públic, que són prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries. 
 
5.- En aplicació de l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, es considera que hi ha raons d’interès públic que aconsellen la publicació 
del present acord, atès que afecta a una pluralitat indeterminada d’usuaris i usuàries 
del servei. L’Autoritat del Transport Metropolità ordenarà la publicació del corresponent 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que a la vegada és publicarà 
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa. 
 
6.- L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes tarifes és el Ple, si bé aquesta 
competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple 
de la Corporació, en sessió extraordinària de l’1 de juliol de 2019. Tanmateix, atesa la 
urgència de comunicar les noves tarifes a l’ATM per a la seva publicació en el diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, es proposa la seva aprovació mitjançant 
Resolució del tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme i mobilitat, i sotmetre-la a 
la ratificació de la Junta de Govern Local, en la primera sessió pública que es celebri. 
 
D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats, 
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar les tarifes del servei de transport públic urbà en autobús de Manresa per 
l’exercici 2021, amb efectes des del dia 1 de gener de 2021, segons la relació següent: 
 
 

 
 
2.- Sotmetre la present resolució a l’aprovació i ratificació de la popera sessió de la 
Junta de Govern Local de caràcter públic. 
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3.- Notificar aquest resolució a l’empresa concessionària del servei de transport públic 
urbà, Manresa Bus, i a l’ATM.  
 
4.- Publicar aquesta resolució mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, la seu electrònica i el taulell d’edicte municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 

3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 7/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 15 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 25 de febrer de 2020 es va incoar 
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets 
consistents en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense 
disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos.   
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa, l’incompliment 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 2 de 
març de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la 
sra. XXX, com la persona  presumpta responsable de la infracció esmentada. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat de 18 
d’agost de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 24 de setembre de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta 
de resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat 
de 19 de novembre de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini 
atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
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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 a la sra. XXX (NIF núm. XXX) amb domicili al carrer 
Nou de Santa Clara núm. 10 3r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per estar 
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com 
s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  
 
Segon.- COMUNICAR a la 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 pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, 
en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de 
l’Ordenança Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un 

gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 16/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 15 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2020 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
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En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient.  En data 2 de 
març de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. 
XXX, com la persona  presumpta responsable de la infracció esmentada. 
 
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 17 
de setembre de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 6 d’octubre de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de 
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 
20 de novembre de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini 
atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès 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 (NIF núm. XXX) amb domicili al carrer Cós 
núm. 9 esc B 1r 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS)  com a responsable d’una infracció molt greu per estar 
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com 
s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  
 
Segon.- COMUNICAR a la 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.- ACORDAR en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les 
persones i animals, el comís del gos propietat del sr. Eduardo Espin Peiroten, 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 
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l’article 53, en relació amb l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos. 
 
Quart.- ACORDAR que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la 
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça 
perillosa. Una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si el gos no ha estat 
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat. 
 
Cinquè.- COMUNICAR 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. 
 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 
70/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“L’1 d’octubre de 2020 el servei de recollida d’animals de companyia es va fer càrrec 
d’un gos de raça american stafforshire, amb identificació electrònica 
981098104352894,  que voltava sol per la via pública.  
 
El 2 d’octubre el sr. XXX, amb NIF núm. XXX, i amb domicili al  Xup, Cal Ton de 
l’Aigua s/n de Manresa, va recuperar el gos, i no consta que tingui llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. 
 
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua i han de disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença  i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al Sr. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, 
es considera procedent la incoació de l’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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
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L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també 
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada  greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05 
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 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  NIF núm. XXX i domicili al 
Xup, Cal Ton de l’Aigua s/n de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 

 
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense haver adoptat 
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció 
qualificada com a  greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 
2.404,05 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 b) de l’Ordenança 
Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment 
perillosos.  

 
Segon.- Nomenar instructor de l’expedient al Cap de Servei d’Acció i Cohesió Social. 
 
Tercer.- Comunicar a la persona interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient 
formular recusació contra la persona de l’instructor pels motius establerts a l’art. 24 de 
la Llei 40/2015. 
 
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 10.3 del Decret 278/ 1993. 
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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. 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos 

potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la 
seva tinença i conducció. (SPU.SAN 71/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 23 de juliol de 2020 la Policia Local de Manresa va fer una intervenció 
relacionada amb la conducció de dos gossos de raça potencialment perillosa, per part 
del sr. XXX, amb NIF XXX, i domicili al carrer Era d’en Coma, 36-38 3r 1a de Manresa.  
 
El 28 de juliol de 2020 el sr. XXX va comparèixer a la unitat de sanitat juntament amb 
la sra. XXX, per a fer constar que els gossos que conduïa els sr. XXX eren propietat de 
la sra. XXX, i que només disposava de llicència administrativa d’un dels gossos. 
 
En els anys 2017, 2018 i 2019 s’han incoat diversos expedients administratius 
relacionats amb la possessió i  conducció de gossos de raça potencialment perillosa 
per part del sr. XXX  
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 26 de gener de 2021         14 

 

L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al carrer 
Era d’en Coma, 36-38 3r 1a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Conduir 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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. 
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la 

propietària d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 72/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 23 de juliol de 2020 la Policia Local de Manresa va fer una intervenció 
relacionada amb la conducció de dos gossos de raça potencialment perillosa, per part 
del sr. XXX.  
 
El 28 de juliol de 2020 el sr. XXX va comparèixer a la unitat de sanitat juntament amb 
la sra. XXX, per a fer constar que els gossos que conduïa els sr. XXX eren propietat de 
la sra. XXX, i que només disposava de llicència administrativa d’un dels gossos. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació a la sra. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
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L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 
Passatge de la Mercè, 29 1r de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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. 
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 73/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El dies 2  i 9 de juny de 2020 la Policia Local de Manresa va realitzar diverses 
intervencions relacionades amb la possessió de dos gossos per part del sr. XXX, amb 
NIF XXX, i domicili al c/ Lleida, 6 AT de Manresa.  
 
En data 28 de juliol el tècnic de la unitat de sanitat va visitar el domicili en qüestió i va 
poder constatar que hi havia dos gossos, un creuat de podenc amb american 
staffordshire amb identificació electrònica 985113003978793, i un mestís amb 
identificació electrònica 981020017824639, tots dos propietat del sr. XXX, el qual no 
disposava de llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça 
potencialment perillosa. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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. 
 
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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al carrer 
Lleida, 6 AT de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent en: 
 

Ser el propietari 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.  
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per abandonar un 

gos potencialment perillós. (SPU.SAN 74/2020). 
 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El 15 de juliol de 2020 el personal del Refugi Aixopluc va observar una persona que 
caminava per la carretera amb un gos de raça american staffordshire, i que 
posteriorment el van veure caminar en sentit invers sense el gos. 
 
Els responsables del refugi van trobar estacat al camí de Can Poc Oli el gos american 
staffordshire que havien vist que portava la persona que circulava per la carretera. 
 
La Policia Local va identificar a XXX, amb NIF XXX, amb domicili al c/ Bisbe Torras i 
Bages, 29 de Manresa, com la persona que va deixar el gos abandonat al camí de 
Can Poc Oli, segons consta a l’informe de la intervenció. 
 
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu 
incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, com es preveu en 
l’article 42.2 apartat d) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, 
d’acord amb l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
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. 
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L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions  Públiques, en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre 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 BOPB 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 NIF. XXX, i domicili al carrer 
Bisbe Torras i Bages, 29  de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 
“L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, infracció qualificada com a 
molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06€ i 15.025,30 €, tal i 
com s’estableix als articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.” 
 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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. 
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en 

possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 
75/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El 5 de setembre de 2020 el servei de recollida d’animals de companyia es va fer 
càrrec d’un gos creuat d’american pitbull, amb identificació electrònica 
941000022133279, trobat a la via pública.  
 
El mateix dia la sra. XXX, amb NIF núm. XXX,  i amb domicili al c/ Bruc, 54 EN 1a de 
Manresa, va recuperar el gos i va manifestar que tenia en tràmit la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció.  
 
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació a la Sra. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment 
perillosos, es considera procedent la incoació de l’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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també 
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
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Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada  greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05 
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 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/ Bruc, núm. 54 EN 1a de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 

 
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció qualificada 
com a  greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 2.404,05 €, tal 
i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 b) de l’Ordenança Municipal reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei d’Acció i Cohesió 
Social. 
 
Tercer.-COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient formular recusació contra la persona de l’instructor pels motius establerts a 
l’art. 24 de la Llei 40/2015. 
 
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 10.3 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. 
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.9 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per abandonar 

un gos potencialment perillós. (SPU.SAN 77/2020). 
 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 16 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El 19 de juliol de 2020 es va recollir de la via pública una gossa creuada d’american 
sttaforshire, amb identificació electrònica número 941000024275995, registrada a 
l’AIAC a nom de la sra. XXX, amb NIF núm. XXX, i domicili al c/ Oleguer Miró, 34 2n 
1a de Manresa. 
 
Els responsables del mòdul municipal d’animals de companyia i el tècnic de la unitat 
de sanitat van intentar posar-se en contacte amb la sra. XXX, als telèfons que consten 
al registre de l’AIAC, però no va ser possible. 
 
En data 20 de juliol de 2020 per resolució de la vuitena tinent d’alcalde a proposta de 
la regidora delegada de Ciutat Saludable, es va aprovar la declaració d’abandonament 
del gos propietat de la sra. XXX. Aquesta resolució no va poder ser notificada i es va 
publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 21 de setembre de 2020. 
 
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu 
incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, com es preveu en 
l’article 42.2 apartat d) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, 
d’acord amb l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
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 carrer 
Oleguer Miró, 34 2n 1a  de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 
“L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, infracció qualificada com a 
molt greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 2.404,06€ i 15.025,30 €, tal i 
com s’estableix als articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.” 
 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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 
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reducció estarà condicionada al desistiment o renuncia de qualsevol acció o 
presentació de recurs en via administrativa contra la sanció.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.10  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 78/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 16 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 25 d’agost de 2020 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència 
d’uns gossos al c/ Nou de Santa Clara, 37 1r que generarien molèsties per les seves 
deposicions en una galeria. 
 
El 17 de setembre  el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al domicili 
esmentat on el va atendre el sr. XXX, amb NIF núm. XXX, i va observar que hi havia 
dues femelles d’american stafforrdshire amb identificació electrònica 
041000021503859 i 981098106562947, el sr. XXX va manifestar que ell era del 
posseïdor d’una de les gosses, tot i que constava inscrita a nom de la persona que li 
va cedir. 
 
Comprovades les basesde l’AIAC es va poder constatar que les gosses estaven 
inscrites a nom del sr. XXX i a nom del sr. XXX. 
 
El 5 d’octubre el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que les dues gosses 
constaven inscrites al registre general d’animals de companyia (ANICOM), la primera 
amb les mateixes dades que constaven a l’AIAC, mentre que la segona constava com 
a propietat del sr. XXX, el qual va fer un canvi de titularitat a nom del sr. XXX 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
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L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al carrer 
Sant magí, 24 4t 3a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
 

Ser el propietari 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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. 
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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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o 

transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència 
administrativa. (SPU.SAN 79/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 25 d’agost de 2020 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència 
d’uns gossos al c/ Nou de Santa Clara, 37 1r que generarien molèsties per les seves 
deposicions en una galeria. 
 
El 17 de setembre  el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al domicili 
esmentat on el va atendre el sr. XXX, amb NIF núm. XXX, i va observar que hi havia 
dues femelles d’american stafforrdshire amb identificació electrònica 
041000021503859 i 981098106562947, el sr. XXX va manifestar que ell era del 
posseïdor d’una de les gosses, tot i que constava inscrita a nom de la persona que li 
va cedir. 
 
Comprovades les bases de l’AIAC es va poder constatar que les gosses estaven 
inscrites a nom del sr. XXX i a nom del sr. XXX. 
 
El 5 d’octubre el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que les dues gosses 
constaven inscrites al registre general d’animals de companyia (ANICOM), la primera 
amb les mateixes dades que constaven a l’AIAC, però posteriorment l’havia cedit al sr. 
XXX, mentre que la segona constava com a propietat del sr. XX, el qual va fer un canvi 
de titularitat a nom del sr. XXX. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
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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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet 
de vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència, 
amb imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €. 
 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al Grup de 
la Parada, 1 1r 2a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
 

Vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència 
administrativa, 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 f) 
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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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 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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.12 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 80/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 16 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 25 d’agost de 2020 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència 
d’uns gossos al c/ Nou de Santa Clara, 37 1r que generarien molèsties per les seves 
deposicions en una galeria. 
 
El 17 de setembre  el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al domicili 
esmentat on el va atendre el sr. XXX, i va observar que hi havia dues femelles 
d’american stafforrdshire amb identificació electrònica 041000021503859 i 
981098106562947, el sr. Orellana va manifestar que ell era del posseïdor d’una de les 
gosses, tot i que constava inscrita a nom de la persona que li va cedir. 
 
Comprovades les bases de dades de l’AIAC es va poder constatar que les gosses 
estaven inscrites a nom del sr. XXX i a nom del sr. XXX. 
 
El 5 d’octubre el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que les dues gosses 
constaven inscrites al registre general d’animals de companyia (ANICOM), la primera 
amb les mateixes dades que constaven a l’AIAC, mentre que la segona constava com 
a propietat del sr. XXX, el qual posteriorment va fer un canvi de titularitat a nom del sr. 
XXX. 
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Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
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. 
 
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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al carrer 
Oleguer Miró, 13 3r 2a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com 
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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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.13 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o 

transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no té llicència 
administrativa. (SPU.SAN 81/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“Els 25 d’agost de 2020 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència 
d’uns gossos al c/ Nou de Santa Clara, 37 1r que generarien molèsties per les seves 
deposicions en una galeria. 
 
El 17 de setembre  el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al domicili 
esmentat on el va atendre el sr. XXX, amb NIF núm. XXX, i va observar que hi havia 
dues femelles d’american stafforrdshire amb identificació electrònica 
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041000021503859 i 981098106562947, el sr. Orellana va manifestar que ell era del 
posseïdor d’una de les gosses, tot i que constava inscrita a nom de la persona que li 
va cedir. 
 
Comprovades les bases de l’AIAC es va poder constatar que les gosses estaven 
inscrites a nom del sr. XXX i a nom del sr. XXX. 
 
El 5 d’octubre el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que les dues gosses 
constaven inscrites al registre general d’animals de companyia (ANICOM), la primera 
amb les mateixes dades que constaven a l’AIAC, però posteriorment l’havia cedit al sr. 
XXX, mentre que la segona constava com a propietat del sr. XXX, el qual va fer un 
canvi de titularitat a nom del sr. XXX. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 42.2 f) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos tipifica com a infracció molt greu, el fet 
de vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència, 
amb imposició d’una sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de 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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ Mestre 
Albagés 4-6 5è 2a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
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Vendre o transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència 
administrativa, 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 f) 
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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.14 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 87/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 20 d’octubre de 2020 la Policia Local de Manresa va realitzar una intervenció 
relacionada amb la possessió d’un gos de raça american stafforshire per part del sr. 
XXX, amb NIF XXX, i domicili al Passatge de la mercè, 5 2n 1a de Manresa.  
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 26 de gener de 2021         34 

 

El 19 de novembre de 2020 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no 
constava cap gos censat a nom del sr. XXX, i que aquest no havia sol·licitat la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
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. 
 
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 al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al Passatge 
de la Mercè, 5 2n 1a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
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Ser el propietari 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.15 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 

propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 90/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 18 de novembre de 2020 la Policia Local de Manresa va realitzar una 
intervenció relacionada amb la possessió d’un gos de raça american pitbull per part del 
sr. XXX, amb NIF XXX, i domicili al Grup La Balconada- Joanot Martorell, 12 1r 3a de 
Manresa.  
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El 30 de novembre de 2020 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no 
constava cap gos censat a nom del sr. XXX, i que aquest no havia sol·licitat la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
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. 
 
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 
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Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al Grup La 
Balconada-Joanot Martorell, 12 1r 3a de Manresa, per la presumpta infracció  
administrativa consistent en: 
 

Ser el propietari 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.” 
 
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. 
 

3.1.16 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser el 
propietari d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 97/2020). 

 
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen de 29 de 
desembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
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“El dia 27 de novembre de 2020 la Policia Local de Manresa va realitzar una 
intervenció relacionada amb la possessió d’un gos de raça american pitbull, amb 
identificació electrònica 985113001380926 per part del sr. XXX, amb NIF XXX, i 
domicili al c/ Foneria, 2-4 1r 1a de Manresa.  
 
El 4 de desembre de 2020 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no 
constava cap gos censat a nom del sr. XXX, i que aquest no havia sol·licitat la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos. 
 
Els propietaris de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de disposar 
de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença de gossos de raça potencialment 
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
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 
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. 
 
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:  
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ACORDS 

 
Primer.- INCOAR expedient sancionador al sr. XXX amb NIF. XXX, i domicili al c/ 
Foneria 2-4 1r 1a de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent en: 
 

Ser el propietari 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 d’Acció i Cohesió 
Social.  
 
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.” 
 
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. 
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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, 
 
 
 


