
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 8/2022 
Sessió: ordinària  
Caràcter: públic 
Data: 15 de febrer de 2022 
Horari: 12:35 h a 12:43 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 

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 4 que va tenir lloc el dia 25 de gener de 
2022. 

 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització a un treballador municipal en règim laboral 

temporal, per compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en 
aquest Ajuntament, amb l’activitat privada per compte propi.  

 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’autorització a una treballadora municipal en règim laboral 

temporal, per compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en 
aquest Ajuntament, amb l’activitat privada per compte d’altri.   
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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 ésser  el posseïdor d’un gos de 

raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per la 
seva tinença i conducció (SPU.SAN 54/2021). 

 
3.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per ésser el propietari d’un gos de 

raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per la 
seva tinença i conducció (SPU.SAN 55/2021). 

 
3.1.3 Aprovar, si escau, la resolució de les al·legacions presentades, declarar la 

finalització de l’expedient sancionador per la tinença d’un gos de raça 
potencialment perillosa sense llicència administrativa, i arxivar-lo sense cap 
més actuació (SPU.SAN 56/2021). 

 
 
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. 

 
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. 4 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 25 de gener de 2022, i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 9 membres presents. 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals”. 

 
2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 

 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització a un treballador municipal en règim 

laboral temporal, per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, amb l’activitat privada per compte 
propi.  

 
La tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sra. Montserrat Clotet Masana 
exposa el dictamen, de 8 de febrer de 2022, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents: 

Per Resolució número 1156, de 2 de febrer de 2022, es va contractar el senyor XXX 
(DNI XXX), en règim laboral de durada determinada per circumstàncies de la 
producció, per realitzar tasques d’auxiliar tècnic, a jornada completa,  des del dia 7 
de febrer de 2022 i fins el 6 d’agost de 2022. 

 
El senyor XXX es troba adscrit a la Secció de Cultura, del Servei d’Ensenyament, 
Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa, i la seva jornada és de 37,5 hores 
setmanals realitzades en horari fix, distribuït d’acord amb les necessitats horàries 
dels equipaments públics on presta els seus serveis. 

 
El  senyor  XXX  sol·licita  la  compatibilitat  per  al  desenvolupament  de  l’activitat 
privada, per compte propi, a través de la persona jurídica Serveis TIC Catalunya 
Central, SL (NIF B02891042), consistent en la prestació de serveis SEO de 
posicionament de pàgines web, i serveis relacionats i complementaris, com la 
formació i assessorament als usuaris. 

 
L’interessat també manifesta que, mitjançant l’empresa esmentada, ha subscrit un 
contracte de serveis per realitzar tasques de formador pel tastet de lampisteria del 
Projecte de transició Escola-Treball Laboralia, per al curs 2021-2022, al Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa, durant sis hores a la 
setmana, fins a la finalització del curs, prevista el 31/05/2022. 

 
El total d’hores setmanals corresponent a l’activitat privada per a la que demana la 
compatibilitat, incloses les sis hores anteriors de formació, és d’un màxim de quinze, 
realitzades, en tot cas, fora de l’horari municipal. 

 
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions. 

 
Per part del Servei de Desenvolupament Local s’informa la necessitat, basada en 
l’interès públic, en què el senyor XXX pugui continuar realitzant serveis de formador 
del Projecte de transició Escola-Treball Laboralia, per al curs 2021-2022, durant sis 
hores a la setmana, fins a la finalització del curs, prevista el 31/05/2022. 

 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat 
o incompatibilitat del personal municipal. 

 
Consideracions legals: 

 
L’article 71.1.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estableix, entre d’altres, com a prohibició per contractar amb l’administració, “estar 
incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels 
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec 
de l’Administració General de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats 
autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs 
electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, en els termes que s’hi estableixen.” 
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El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques. 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

 

 
Per tot això, de conformitat amb els antecedents i consideracions legals exposats i 
en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents 

 
                                      A C O R D S 

 
Primer.- Autoritzar el senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública  
principal  que  desenvolupa  en  aquest  ajuntament  com  a  auxiliar tècnic, a jornada 
completa, en règim laboral temporal de durada determinada per circumstàncies de la 
producció, amb l’activitat privada per compte propi, consistent en la prestació de 
serveis SEO de posicionament de pàgines web, i serveis relacionats i 
complementaris, com la formació i assessorament als usuaris. 

 
Segon.- Autoritzar el senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat  pública  
principal  que  desenvolupa  en  aquest  ajuntament  com  a  auxiliar tècnic, a jornada 
completa, en règim laboral temporal de durada determinada per circumstàncies de la 
producció, amb l’activitat de formador, mitjançant contracte de serveis, en el projecte 
de transició Escola-Treball Laboralia de l’Ajuntament de Manresa, per al curs 2021-
2022, per considerar-se en interès de la pròpia corporació. 

 
Tercer.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 
modificar  la jornada de treball ni l’horari que tingui establert  en el lloc de 
treball principal en aquest Ajuntament i quedarà automàticament sense efecte en 
cas de canvi de lloc o modificació de les condicions del mateix. 

 
Quart.- Informar l’interessat que l’autorització de l’activitat privada per compte 
propi, inclosa la formació que realitza en el marc del projecte Laboralia, restarà sense 
efectes en els supòsits següents: 

 
• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment 

dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la 

jornada laboral de l’activitat pública 
• Si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 

privada superés  la  jornada  ordinària  de  l’Administració  
incrementada  en  un 
50%. 

 

Cinquè.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada. 
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Sisè.-  Informar l’interessat que l’autorització de compatibilitat serà publicada al 
Portal de Govern obert i transparència que consta en la web municipal, amb 
expressió dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar 
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.1.2 Aprovar, si escau, l’autorització a una treballadora municipal en règim 

laboral temporal, per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, amb l’activitat privada per compte 
d’altri.   

 
La tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals Sra. Montserrat Clotet Masana 
exposa el dictamen, de 8 de febrer de 2022, que es transcriu a continuació: 
 

“Antecedents: 
 
La senyora XXX (DNI XXX) contractada en règim laboral d’interinitat a temps parcial,  
per  realitzar  tasques  de  professora  superior  del conservatori municipal de 
música de Manresa,  des del dia 1 de novembre de 2021 i fins que es realitzi el 
procés de selecció per a la cobertura definitiva de la plaça, ha sol·licitat la 
compatibilitat per realitzar tasques de professora de música al Conservatori Superior 
del Liceu, entitat privada, amb una jornada setmanal de 10 hores de mitjana, 
prestades fora del seu horari laboral. 
 
La senyora XXX té una jornada d’11,25 hores setmanals, que correspon a un 
percentatge de dedicació del 30%. 
 
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 

Consideracions legals: 
 
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa egüent: 

 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques. 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents 
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A C O R D S 

 
Primer.- Autoritzar la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal 
que desenvolupa en aquest ajuntament, en règim de laboral temporal, com a 
professora superior de música del Conservatori municipal, a jornada parcial, amb 
l’activitat per compte d’altri, com a professora del Conservatori Superior del Liceu, 
entitat privada, amb una jornada setmanal de 10 hores de mitjana, 
desenvolupades fora de la jornada laboral a l’ajuntament. 
 

Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 
modificar la jornada de treball ni l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament 
i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 
modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 
següents: 
 

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

• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la 
jornada laboral de l’activitat pública 

• Si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada superés  la  jornada  ordinària  de  l’Administració  
incrementada  en  un 
50%. 

 
Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada. 
 
Cinquè. Informar a la interessada que l’autorització de compatibilitat serà publicada al 
Portal de Govern obert i transparència que consta en la web municipal, amb expressió 
dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar compliment a 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.” 
 
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 ésser  el posseïdor d’un 

gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció (SPU.SAN 54/2021). 

   
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen d’1 de febrer de 2022, que es transcriu a continuació: 
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“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el posseïdor d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 26 d’octubre de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. Morad Sbihi, 
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 17 
de novembre de 2021, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 2 de desembre 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 
data 12 de gener 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 c/  Puigterrà 
de Dalt, 15 2n 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent: 
 
“ Sanció consistent en una multa de 3.000 € (TRES MIL EUROS) com a responsable 
d’una infracció molt greu per ser el posseïdor d’un gos de raça potencialment perillosa 
sense disposar de la llicència administrativa per la seva tinença i conducció, tal i com 
s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la 
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos”.   
 
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- ACORDAR en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les 
persones i animals, el comís definitiu del gos  del sr. Morad Sibhi,  i procedir el seu 
ingrés al mòdul municipal d’animals de Companyia, per a que pugui ser posar en 
adopció. “ 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 8, de 15 de febrero de 2022         
8 

 
 

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 ésser el propietari d’un 

gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència 
administrativa per la seva tinença i conducció (SPU.SAN 55/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 28 de gener de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 26 d’octubre de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 22 de novembre de 2021, sense que es 
presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 10 de desembre de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta 
de resolució, que va  ser notificada en data 4 de gener de 2022, sense que s’hagin 
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.  
 
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i  molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic.   
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències  
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de 
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX amb NIE. XXX, amb domicili al c/  Bruc 108-
110  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 ser el 
propietari 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”.   
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Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que el pagament de la multa s’haurà 
de fer efectiu d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de 
pagament que s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament 
dins el termini voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona interessada que en el termini màxim de 10 dies, 
comptats a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  
 
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que, per incompliment de l’ordre 
efectuada, l’Administració procedirà al comís cautelar dels animals objecte de 
protecció, en el mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions de l’Ordenança Municipal.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
3.1.3 Aprovar, si escau, la resolució de les al·legacions presentades, declarar la 

finalització de l’expedient sancionador per la tinença d’un gos de raça 
potencialment perillosa sense llicència administrativa, i arxivar-lo sense 
cap més actuació (SPU.SAN 56/2021). 

 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones Sr. Josep Gili Prat 
exposa el dictamen de 28 de gener de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2021 es va incoar 
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents 
en ser el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.   
 
En la mateixa Junta es va nomenar instructor de l’expedient.  En data 26 d’octubre de 
2021 l’instructor va formular el plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr. XXX, com la 
persona responsable de la infracció esmentada. 
 
El plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador  es va notificar en data 16 de novembre de 2021, sense que es 
presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.   
 
En data 2 de desembre de 2021 l’instructor del procediment va formular la proposta de 
resolució, que va  ser notificada en data 20 de desembre de 2021.  
 
En data 3 de gener de 2022 (R.E. 178) el sr. XXX va presentar al·legacions i va 
manifestar que el gos el va transmetre  a  la seva parella, la qual va tramitar la llicència 
administrativa i va acreditar el compliment de tots els requisits. 
 
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:  
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ACORDS 
 
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades pel sr. XXX amb NIF. XXX, amb 
domicili al c/  San Joan d’en Coll, 18-20 2n 3a de Manresa, per haver transmès el seu 
gos a una persona que ha tramitat la llicència administrativa. 
 
Segon.- ADVERTIR a la persona interessada que les persones que tinguin  i/o 
condueixin gossos de raça potencialment perillosa han de disposar de la llicència 
administrativa.   
 
Tercer.- DECLARAR FINALITZAT l’expedient sancionador i arxivar-lo sense cap més 
actuació.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
El secretari general, 
 
 
 


