
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 53/2021 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 16 de novembre de 2021 
Horari: 12:30 h a 12:36 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 
Josep Gili Prat 
Montserrat Clotet Masana 
Núria Masgrau Fontanet 
Mariona Homs Alsina 
 
Secretari general   
José Luis González Leal 
 
Absents justificats  
Tinent d’Alcalde 
David Aaron López Martí 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 48, que va tenir lloc el 
dia 19 d’octubre de 2021  
 
 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada d’Hisenda 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i 
 60%  de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons 
 relació de 28 d’octubre de 2021. (GTR.ICB) 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la 

quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del 
Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 77-2021) 
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2.2  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

 
2.2.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta 
 comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió un gos de 
 raça potencialment perillosa en un espai públic. (AJT.CVP 346/2021). 
 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

 
3.1.1 Aprovar, Si escau, la imposició d’una sanció per conduir un gos de raça 
 potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a la 
 seva tinença i conducció. (SPU.SAN 18/2021). 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció haver transmès una gossa de raça 
 potencialment perillosa a una persona que no disposava de llicència 
 administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN 27/2021).   
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per abandonar un gos de raça 
 potencialment perillosa. (SPU. SAN 32/2021).  
  
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per abandonar un gos 
 de raça potencialment perillosa. (SPU. SAN 65/2021).   
 
3.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per ésser la posseïdora 
 d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
 administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 66/2021). 
 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o transmetre   
 gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui llicència administrativa 
 (SPU.SAN 67/2021). 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
 

El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la 
Junta de Govern Local. 
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1.  Aprovació acta anterior 
 
El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres 
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 48 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2021, i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 8 membres presents. 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals”. 

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

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
 50% i  60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
 obres, segons relació de 28 d’octubre de 2021. (GTR.ICB) 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el 
dictamen de 28 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000041 (GTR.ICI/2021000202 - COM.OBM/2021000042) 
Descripció obres: Rehabilitació interior de dos habitatges del c/ Cap del Rec 2-4, 4t 1a 
i 4t 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX  representat per XXX  
Expedient: GTR.ICB/2021000115 (GTR.ICI/2021000573 - COM.OBM/2021000135) 
Descripció obres: Reparació estructural puntual d’edifici plurifamiliar siuat al c/ 
Vilanova, 5 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MATERNITAT D'ELNA 9  
representat per XXX  
Expedient: GTR.ICB/2021000141 (GTR.ICI/2021000710 - COM.OBP/2021000429) 
Descripció obres: Reparació de coberta al carrer Maternitat d''Elna, 9 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels paraments 
que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en 
qualsevol altre indret del terme municipal. 
   
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000148 (GTR.ICI/2021000756 - COM.OBP/2021000461) 
Descripció obres: Sanejament de mur al c/ Sant Salvador, 4 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2021000157 (GTR.ICI/2021000785 - COM.OBP/2021000477) 
Descripció obres:  Reforma parcial de cuina i bany de la via Sant Ignasi 49, 4t 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de 

la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor 
del Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB 77-2021) 
 

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Valentí Junyent Torras exposa el 
dictamen de 28 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El contribuent que s’especifica han presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva 
d'aquest informe. 
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L’article 6, apartat 1, lletra d de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les 
bonificacions que es poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat 
municipal de les corresponents construccions, instal·lacions o obres per les obres 
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a 
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d´ús públic o social.  
 
La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
  
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a  
regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació del 95 % per les obres realitzades per les 
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d´ús 
públic o social prevista en l’art. 6 apartat 1, lletra d, en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2021000077 (GTR.ICI/2021000719 - LLI.OMA/2021000024) 
Descripció obres: Reforma i ampliació del gimnàs de l’Institut Pius Font i Quer, 
situat al c/ Amadeu Vives, s/n 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.2 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

 
2.2.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la 
 presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense 
 morrió un gos de raça potencialment perillosa en un espai públic. 
 (AJT.CVP 346/2021). 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sr. Joan Calmet Piqué exposa el 
dictamen de 27 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“En  data  02/09/2021  i  quan  eren  les  21:15  hores,  els  agents  de  la  Policia  
Local  amb  carnet professional números  673 i 705 van comprovar la comissió de la 
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presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos de raça potencialment 
perillosa (Stafforshire) deslligat i sense morrió per llocs i espais públics en general i, 
més concretament, pel carrer Mil Centenari de Manresa, en una zona amb 
menors jugant a pilota. 
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer del JOC DE LA 
PILOTA 12, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció indicada 
al punt anterior, i que aquesta persona NO és reincident en fets de similar 
naturalesa. 

 
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent 
denúncia per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment 
perillosos. 

 
Que a l’acta estesa a l’efecte pels agents denunciants també consta que la persona 
denunciada no va voler signar l’acta en el mateix moment de la seva imposició, si bé 
va quedar informada del seu contingut. 

 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de ortar els gossos deslligats i sense morrió en les vies a públiques i en 
les parts comuns dels immobles col•lectius així com també en llocs i espais públics 
en general. 

 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionaran amb una multa de 150,25 euros fins a 
1502,53 euros. 

 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions  Públiques  en  relació  amb  l’article  6  i  següents  del  Decret  
278/1993,  de  9  de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma 
d’iniciació dels procediments de naturalesa sancionadora. 

 
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats 
pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-
se els requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran 
valor probatori excepte si s’acredita el contrari. 

 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus i molt greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb 
els articles 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos 
potencialment perillosos i  article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
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relativa a la imposició de sancions per la  comesa  d’infraccions  greus  i  molts  
greus  derivades  de  la  tinença  de  gossos  potencialment perillosos. 

 
Vist l’informe emès el dia 07/10/2021 per la cap de la Secció Jurídica 
Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil. 

Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 5476, del dia 27 de juny de 2020 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 
2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
“ 1. Incoar un expedient sancionador a XXX MERA, amb DNI XXX i domicili al 
carrer del JOC DE LA PILOTA 12, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable 
de la infracció greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa 
(Stafforshire) deslligat i sense morrió per la via pública, el dia 02/09/2021, segons 
estableix l’article 42.3.e)  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la  tinença  
d’animals  domèstics  de  companyia  i gossos potencialment perillosos, per la qual 
es proposa imposar una sanció de multa per un import de 600,00 euros. 

 
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una 
multa de 150,25 euros fins a 1502,53 euros. 

 
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de 
la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció 
Civil, essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

 
4. Informar a la persona presumptament responsable que, de conformitat amb el 
que disposa l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’aplicarà una reducció 
del 20% sobre l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la 
resolució del procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la 
responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions. 
S’adjunta a aquest acord, la carta de pagament  amb la reducció corresponent i 
en la qual s’indiquen la forma, termini i lloc per procedir el seu pagament. 

 
5.  Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre 
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la 
Corporació del dia 1 de juliol de 2019. 

 
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i 
aportar els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest 
termini, podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa 
dels mitjans dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
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Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la 
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del 
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència, 
l’interessat 

 
7. Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb 
trasllat de les actuacions.” 

 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 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 conduir un gos de raça 
 potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a 
 la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 18/2021). 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 26 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 13 d’abril de 2021 es va incoar 
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets 
consistents en ser la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa sense 
disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 20 d’abril de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava a la sra. XXX com 
la persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  no es va poder notificar  i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 8 
de juny  de 2021, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 28 de juny de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat  de 
29 de setembre de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini 
atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX amb NIF. XXX, amb domicili a la Plaça 
del Sol, 5 4t 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 
conducció d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos”.   
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció haver transmès una gossa de 
 raça potencialment perillosa a una persona que no disposava de llicència 
 administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU. SAN 27/2021).   
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 26 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de maig de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en haver fet la transmissió d’una gossa de raça potencialment perillosa a persones que 
no disposaven de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 21 de maig de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 

 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 6 
de juliol de 2021, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 21 de juliol de 2021 l’instructor 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 
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29 de setembre de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini 
atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIF. XXX, amb domicili al c/ Oms de 

Prat, 36 3r  de Manresa, per la infracció administrativa següent: 

 
“ Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE 
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per haver 
transmès un gos de raça potencialment perillosa a una persona que no disposa de 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als 
articles 42.2 f) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos”.   
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per abandonar un gos de 
 raça potencialment perillosa. (SPU. SAN 32/2021).  
  
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 28 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 13 de juliol de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa.    
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 14 de juliol de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
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El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 
d’agost de 2021, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 31 d’agost de 2021 l’instructor 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 
14 d’octubre de   2021, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini 
atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE. XXX, amb domicili al carrer Sant 

Bartomeu, 17 1r de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
Una sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS 
QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu 
per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, tal i com s’estableix als 
articles 42.2 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos.   
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per abandonar un 
 gos de raça potencialment perillosa. (SPU. SAN 65/2021).   
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 26 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
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“El 8 de juliol de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relativa a  un gos creuat 
de bòxer i american stafforshire, trobat en un aparcament públic.  
 
En la intervenció els agents va identificar com a propietari del gos al sr. XXX, amb NIE 
XXX, resident al carrer Santa Llúcia, 37 2n 1a de Manresa, i com que no disposava de 
documentació del gos van ordenar el comís, que va ingressar al mòdul municipal 
d’animals de companyia. 
 
En data 23 de juliol de 2021 per resolució de la vuitena tinent d’alcalde a proposta de 
la regidora delegada de Ciutat Saludable, es va aprovar el comís del gos propietat del 
sr. XXX, i es va comunicar que el comís es mantindria mentre no sol·licités la llicència 
administrativa, i si no el recuperava en el termini de vint dies es consideraria 
abandonat i podria ser donat en adopció. Aquesta resolució no va poder ser notificada 
i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 17 d’agost de 2021.  
 
El sr. XXX no ha sol·licitat la recuperació del seu gos, ni ha sol·licitat la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa, 
per això es considera procedent la incoació d’expedient sancionador per 
abandonament. 
 
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. 
 
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 
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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 sr. XXX amb NIE. XXX, i domicili al carrer 
Santa Llúcia, 37 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 de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart..- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que 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 8 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 
 posseïdora d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
 llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 
 66/2021). 
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 26 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El 5 d’agost de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la 
possessió d’un gos de raça american stafforshire amb identificació electrònica 
941000021929045, per part de la sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Sant 
Bartomeu, 38 4t de Manresa. 
 
L’any 2019 la sra. XXX  va sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos de raça potencialment perillosa, però li va ser denegada per què 
no va poder acreditar la inexistència d’antecedents penals. 
 
El octubre del 2019 el sr. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer del Cós, 11 1r 4a 
de Manresa, va tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció del gos 
de la sra. XXX.  
 
El 28 de setembre de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió d’un gos  a una persona, la posseïdora del gos era la sra.  XXX 
 

La sr. XXX  ha estat interceptada per la Policia Local quan conduïa un gos que havia 
estat de la seva titularitat l’any 2019 i que ha agredit a una persona, tot i que no 
disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Les persones posseïdores de gossos considerats de raça potencialment perillosa han 
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció. 
 
La sra. XXX no disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos de raça potencialment perillosa,   per això 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. 
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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 c/ 
Sant Bartomeu, 38 4t de Manresa, per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
 

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

 
Segon.- NOMENAR instructor de l’expedient al Cap de Servei de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que 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 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per vendre o 
 transmetre gossos de raça potencialment perillosa a qui no tingui 
 llicència administrativa (SPU.SAN 67/2021). 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 26 d’octubre de 2021, que es transcriu a continuació: 
 
“El 5 d’agost de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la 
possessió d’un gos de raça american stafforshire amb identificació electrònica 
941000021929045, per part de la sra. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Sant 
Bartomeu, 38 4t de Manresa. 
 
L’any 2019 la sra. XXX  va sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos de raça potencialment perillosa, però li va ser denegada per què 
no va poder acreditar la inexistència d’antecedents penals. 
 
El octubre del 2019 el sr. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer del Cós, 11 1r 4a 
de Manresa, va tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció del gos 
de la sra. XXX.  
 
El 28 de setembre de 2021 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb 
l’agressió d’un gos  a una persona, la posseïdora del gos era la sra.  XXX. 
 

La sr. XXX  ha estat interceptada per la Policia Local quan conduïa un gos que havia 
estat de la seva titularitat l’any 2019 i que ha agredit a una persona, tot i que no 
disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions policials referides a la sra. XXX portant el 
gos del sr. XXX, hi ha indicis racionals que li ha transmès el gos.  
 
El sr. XXX ha transmès el seu gosde raça potencialment perillosa a la sra. XXX que no 
disposa de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça 
potencialment perillosa, per això 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. 
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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. 
 
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/ del 
Cós, 11 1r 4a 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 de Drets Socials.  
 
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que podrà, en la tramitació de 
l’expedient, formular la recusació contra la persona de l’instructor pels motius 
establerts a l’art. 24 de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre. 
 
Quart.- DISPOSAR que l’instructor de l’expedient formuli el plec de càrrecs  i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que 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 8 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general, 
 
 
 


