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El dinou de gener de l’any dos mil divuit, a la Sala
de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en primera
convocatòria la sessió ordinària, sota la presidència
del senyor alcalde - president, Alfredo Vega López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.
La present sessió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst
a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen els
punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Fèlix Gómez Munné

1. Aprovar l’acte de la reunió anterior realitzada el 15 de desembre de 2017
(19/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 15 de desembre de 2017
(19/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 447/2016,
IPMA 448/2016, IPMA 373/2017, IPMA 379/2017 i IPMA 417/2017)
2.1 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 447/2016):
En data 23 de maig de 2017, el senyor Adrián va ser identificat per agents de Policia
municipal, atès que estava a la via pública amb un gos de raça considerada
potencialment perillosa, de nom Kiara i de raça pit bull – fila brasileiro, i, segons consta
a l’acta d’identificació de la mateixa data, va manifestar que la persona propietària de
l’animal era la senyora Maria del Mar.
Tenint en compte que l’animal no estava inscrit al Registre d'animals de companyia i
que la senyora Maria del Mar no posseïa la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos, en data 3 de juny de 2016
se li va requerir perquè en el termini màxim de deu dies hàbils inscrigués l’animal al
Registre d'animals de companyia i en el termini màxim de quinze dies hàbils sol·licités
la llicència administrativa.
Una vegada comprovat que la senyora Maria del Mar havia fet cas omís als
requeriments, en data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2878, es va
acordar incoar un expedient sancionador a la senyora Maria del Mar, entre d’altres,
com a presumpta responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos i se li requeria perquè, entre d’altres, tramités la llicència
administrativa i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €). Així mateix, se li informava que tenia un termini de
deu dies hàbils per formular al·legacions i aportar els documents que estimés
convenients i se li informava que en cas de no efectuar al·legacions, l’acord d’iniciació
seria considerat proposta de resolució.
La resolució, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 de maig de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Maria del
Mar no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no
havia sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària
per tramitar-la.
En data 14 de juliol de 2017, mitjançant acord de la Junta de govern local, se li va
imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €),
amb motiu de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos, d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
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L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
personalment al seu domicili el dia 1 d’agost de 2017.
En data 4 d’agost de 2017 la senyora Maria del Mar va interposar recurs de reposició
segons el qual manifestava que no era propietària de l’animal i que aquest havia estat
inscrit al Registre d'animals de companyia i que se li retirés la sanció imposada. Així
mateix, va sol·licitar la llicència administrativa per a la conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i en data 14 d’agost de 2017 va aportar la resta
de documentació necessària per tramitar la llicència.
S’ha comprovat que en data 3 d’agost de 2017 el gos de nom Kiara va ser inscrit al
Registre d'animals de companyia a nom del senyor Adrián.
En data 1 de desembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix
òrgan que l’hagi dictat, dins el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de
rebre la notificació.
En conclusió, de la revisió de l’expedient es desprèn que la senyora Maria del Mar no
és la persona propietària del gos de nom Kiara, atès que aquest ha estat inscrit al
Registre d'animals de companyia a nom del senyor Adrián - que és la persona a qui la
Policia municipal va identificar a la via pública amb el gos - i, per tant, la senyora Maria
del Mar en cap moment va ser identificada per la Policia municipal i, tot i no ser
obligatori posseir la llicència administrativa a no ser que es passegi el gos per la via
pública, ha sol·licitat la llicència en qualitat de conductora, per tant, no correspon la
imposició de sanció.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 1 de desembre de
2017 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
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PRIMER. Estimar la part del recurs interposat per la senyora Maria del Mar en data 4
d’agost de 2017, contra l’acord de la Junta de govern local de data 14 de juliol de
2017, que fa referència a la comissió de la infracció consistent en no posseir la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, pels motius abans exposats, i, en conseqüència, anul·lar la
sanció imposada per valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims
(2.404,06 €).
SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

2.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 448/2016):
En data 23 de maig de 2016, el senyor Adrián va ser identificat per agents de Policia
municipal, atès que estava a la via pública amb un gos de raça considerada
potencialment perillosa, de nom Kiara i de raça pit bull – fila brasileiro, i, segons consta
a l’acta d’identificació de la mateixa data, va manifestar que la persona propietària de
l’animal era la senyora Maria del Mar.
Tenint en compte que el senyor Adrián no posseïa la llicència administrativa per a la
conducció de gossos considerats potencialment perillosos, en data 31 de maig de
2016 se li va requerir perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils sol·licités la
llicència administrativa i aportés la documentació necessària per tramitar-la
(requeriment notificat personalment al seu domicili en data 3 de juny de 2016).
Una vegada comprovat que el senyor Adrián havia fet cas omís al requeriment, en
data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2883, es va acordar incoar
un expedient sancionador com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i se li requeria perquè tramités la llicència i es
proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €). Així mateix, se li informava que tenia un termini de deu dies
hàbils per formular al·legacions i aportar els documents que estimés convenients i se
li informava que en cas de no efectuar al·legacions, l’acord d’iniciació seria considerat
proposta de resolució.
La resolució, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 de maig de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Adrián no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
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En data 14 de juliol de 2017, mitjançant acord de la Junta de govern local, se li va
imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €),
amb motiu de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la conducció de gossos potencialment perillosos, d’acord amb
l’article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar al
seu domicili el dia 1 d’agost de 2017.
En data 4 d’agost de 2017 el senyor Adrián va interposar recurs de reposició segons el
qual manifestava que no estava d’acord amb la sanció perquè mai havia tingut gos i no
sabia que ocasionaria una sanció i que el gos havia estat censat amb xip i
assegurança i llicència per treure’l sense problemes.
S’ha comprovat que el senyor Adrián en data 3 d’agost de 2017 va sol·licitar la
inscripció del gos al Registre d'animals de companyia en qualitat de propietari,
tanmateix, tenint en compte que és la persona propietària del gos, és obligat posseir
una llicència administrativa per a la seva tinença i conducció i no l’ha tramitat.
En data 10 d’agost de 2017 des del Servei de Protecció de la salut ens vam posar en
contacte telefònic amb el senyor Adrián i se li va recordar l’obligació de posseir la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos. El senyor Adrián es va comprometre a tramitar la llicència en
una setmana.
Hem comprovat que el senyor Adrián no ha complert amb la seva obligació com a
propietari d’un gos considerat potencialment perillós, consistent en posseir la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
En data 1 de desembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons
el qual el senyor Adrián era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix
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òrgan que l’hagi dictat, dins el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de
rebre la notificació.
En conclusió, el senyor Adrián és propietari d’un gos de raça considerada
potencialment perillosa, inscrit al Registre d'animals de companyia en data 3 d’agost
de 2017, i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, tot i ser coneixedor de la seva obligació
de posseir-la com a propietari d’aquest tipus de gos, per tant, no es pot estimar el
recurs interposat.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 1 de desembre de
2017 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Desestimar el recurs interposat pel senyor Adrián en data 4 d’agost de 2017,
contra l’acord de la Junta de govern local de data 14 de juliol de 2017, que fa
referència a la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, atès que com a persona propietària d’un gos de raça considerada com a
potencialment perillosa és obligatori que posseeixi la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos i fins a data d’avui
no l’ha sol·licitat ni ha aportat la documentació necessària per tramitar-la, tot i ser
coneixedor de la seva obligació, i, en conseqüència, confirmar la sanció imposada per
valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €), atès que ha
estat correctament imposada.
SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

2.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 373/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.028, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Alba, arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics no subjecte amb
cadena el dia 15 de juny de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la
imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 16 de
novembre de 2017, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Alba no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de desembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Alba era responsable de la comissió de la infracció
esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de desembre
de 2017 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Alba una sanció de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 15 de
juny de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en
relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.
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2.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 379/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8030, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Ivette, arran d’una acta d’identificació de la Policia
municipal, com a presumpta responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics no subjecte amb
cadena el dia 19 de juny de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la
imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar el dia 2 de novembre de 2017 mitjançant la publicació al Butlletí oficial
de l’Estat, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Ivette no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 1 de desembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons
el qual la senyora Ivette era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 1 de desembre de
2017 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
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referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Ivette una sanció de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 19 de
juny de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en
relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

2.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 417/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.039, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Eder, arran d’una denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos del Cos de Mossos d’Esquadra
de data 6 de juliol de 2017 com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense
morrió el dia 6 de juliol de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la
imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 16 de
novembre de 2017, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Eder no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
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En data 12 de desembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual el senyor Eder era responsable de la comissió de la infracció
esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de desembre
de 2017 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Eder una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 6 de juliol de 2017, al
terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb
l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

3. Donar compte de la resolució número 10875 del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat de 22 de desembre de 2017 per la que s'aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en
matèria de gestió dels cens municipal d’animals de companyia. Exp. GNMA
08/2017
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10875, de 22 de
desembre de 2017:
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Per l'Ajuntament de Terrassa, s'ha considerat la necessitat i oportunitat de subscriure
un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya
(COVB) i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb la finalitat de
millorar la gestió del cens d’animals domèstics municipal.
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, va crear l’Arxiu d’Identificació
d’animals de companyia (AIAC), per tal d’establir una base de dades informatitzada de
naturalesa privada, on es recullen les dades de les identificacions que practiquen els
veterinaris col·legiats, que inclou el núm. de microxip implantat a l’animal i les dades
de la persona propietària, amb la finalitat de recuperar els animals extraviats i evitar
l’abandonament. Al mateix temps ofereix un servei d’atenció ciutadana de localització
dels animals perduts, robats o extraviats.
El servei de protecció de la salut, és una secció adscrita al Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa que tal i com regula la Llei 18/2009, del 22
d’octubre, de Salut pública desenvolupa les competències municipals destinades a
preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al
medi, i concretament la gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics,
dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
Aquest conveni busca millorar l’eficiència de la gestió pública promovent un sistema
fiable i àgil de comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi esmentats, per tal de
millorar la gestió del cens i incrementar progressivament el percentatge d’animals
inscrits en el registre municipal d’animals domèstics, mantenint així les dades el més
completes i actualitzades possible, ja que la base de la lluita contra l’abandonament
són la identificació i el cens dels animals de companyia, eines que permeten fer un
seguiment de l’animal i en cas de pèrdua o abandonament
L’objecte del conveni és establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el
Consell i el Col·legi per una millor i més eficient gestió per part de l’Ajuntament de
Terrassa del cens municipal d’animals domèstics.
El conveni permet regular la col·laboració entre les parts considerant els propis
recursos tècnics i humans.
Aspectes tècnics
- El Consell disposa d’una base de dades amb les dades d’identificació dels
animals de companyia que resideixen habitualment al municipi, i les dades de les
persones posseïdores o propietàries d’aquest animals.
- El Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus d’accés per accedir mitjançant la
pàgina web de l’Arxiu d’Identificació d’animals de companyia (AIAC) a la base de
dades.
- L’Ajuntament podrà fer consultes a la base de dades i detectar aquells animals
que estan identificats a l’AIAC, però que no estan censats al registre municipal, i
requerir als propietaris l’obligatorietat de censar-los, tal i com estableix l’article 14.2
del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals.
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Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC,
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel període d’un any, la quantitat de 1.545€ sense
IVA, (1.869.45€ amb IVA).
La col·laboració amb el Consell i el Col·legi podria comportar la incorporació
aproximada de 2.000 animals al registre municipal, als qual se’ls hi aplicaria la taxa
establerta a l’ordenança fiscal núm. número 3.5, que regula la taxa pel servei de
tinença d'animals de companyia. La base tributària d’aquesta ordenança pels drets de
registre, administració i intervenció del servei, és de 14,57€ anuals.
Per tant els ingressos que es generarien a partir d’aquesta col·laboració podrien ser de
l’ordre de 29.000€, malgrat que caldrà deduir la part corresponent a l’aplicació de les
bonificacions i exempcions que puguin sol·licitar les persones propietàries, tal i com
contempla la pròpia ordenança.
Les activitats regulades pel conveni es portaran a terme amb la utilització dels propis
mitjans i recursos de les parts sense la realització de contractes externs.
Vista la memòria justificativa favorable emesa pel Director de Serveis de Medi Ambient
en data 29 de desembre de 2017, pel qual es considera favorable la formalització de
conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i
el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió dels cens
municipal d’animals de companyia.
El Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret d’Alcaldia
núm. 10222/2017 de 1 de desembre de 2017 i actuant en l’exercici de les facultats
delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en connexió amb l'article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, entre l’Ajuntament de
Terrassa, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió dels cens municipal d’animals de
companyia.
SEGON. Aprovar la despesa relativa al dret d’accés a la base de dades de cens de
l’AIAC, l’Ajuntament abonarà al Consell, pel període d’un any, la quantitat de 1.545€
sense IVA, (1.869.45€ amb IVA).
TERCER. Fer càrrec de la quantitat de 1.869.45€ de la partida 1533 16002 22602 del
pressupost municipal vigent.
QUART. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments
municipals per al seu coneixement i efectivitat.
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CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

4. Donar compte de la resolució número 10871 de 21 de desembre del Tinent
d'Alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat per la que s'aprova el conveni de
col·laboració entre l’Entitat “Club Agility Terrassenc”, Eco-Equip S.A.M. i
l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar un programa de voluntariat al Centre
d’atenció d’animals domèstics de companyia. Exp. GNMA 09/2017
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10871, de 21 de
desembre de 2017:
El paper del voluntariat en un centre d’atenció d’animals domèstics és necessari per
potenciar la socialització i el benestar dels animals que estan en custodia a les
instal·lacions del centre. En aquest sentit. el Centre d’Atenció d’Animals de Companyia
(CAAD), de titularitat municipal i gestionat actualment per l’empresa municipal Eco
equip, te establert des de l’any 2004 un programa de voluntariat, vinculat de forma
directa amb l’Ajuntament mitjançant un acord signat.
La llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i de foment del associacionisme, regula i
defineix el model català de voluntariat i, a més incorpora novetats importants en relació
amb el paper de les administracions públiques, concretament la disposició transitòria
segona estableix que “En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els programes de voluntariat vinculats a una administració pública han
de passar a ésser duts a terme, preferentment, en el marc d’una entitat privada sense
afany de lucre amb dinàmica associativa o amb programes de voluntariat.”
L’entitat Club Agility Terrassenc, seguint la seva línia de treball, i veient la necessitat
d’accions de voluntariat en els centres d’atenció d’animals, s’ha ofert per acollir
voluntaris a la seva entitat, per tal de fomentar que el Centre d’Atenció d’Animals
Domèstics (CAAD) de Terrassa, disposi d’un equip de persones que dediquin de forma
voluntària, una part del seu temps lliure a fer gratuïtament una acció de suport al servei
dels animals custodiats al CAAD Terrassa, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de
juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Aquesta entitat sense ànim de lucre, amb núm. de RMEAC 1196, va ser creada per tal
d'ajudar a millorar la relació propietari-mascota, potenciant el vincle i el respecte
mitjançant l'educació i les activitats canines, i fomentar al mateix temps la inclusió
social i el civisme caní. En els seus estatuts contemplen desenvolupar el seu Pla de
Voluntariat.
Aquest conveni busca per una banda acomplir les actuacions legals respecte al
voluntariat i l’associacionisme, i per l’altra que el CAAD disposi d’un equip de
persones que desenvolupin tasques de voluntariat, promovent així un sistema d’acord
a la normativa vigent, i eficaç pel que fa al benestar dels animals domèstics acollits al
CAAD.
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L’objecte del conveni és establir els termes i les condicions de la col·laboració entre
l’entitat que acull els voluntaris, el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), on
es realitzaran les actuacions de voluntariat, i l’Ajuntament de Terrassa, com a titular de
les instal·lacions i Eco-equip SAM, com a empresa gestora del CAAD.
El conveni permet regular la col·laboració entre les parts considerant els propis
recursos tècnics i humans.
L’entitat assevera que estableix amb els seus voluntaris una relació de caràcter
totalment altruista i gratuït, sense que doni lloc a la percepció de cap tipus de salari,
honorari, prima o qualsevol altra contraprestació de caràcter retributiu. En cap cas
podrà tractar-se, doncs, d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra
remunerada.
El present acord no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra
classe de vinculació entre les parts signants, les quals assumeixen només les
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats
respectives.
L’acció voluntària no substitueix en cap cas les prestacions de treballs o serveis
professionals remunerats al CAAD i tampoc representa cap cost per a l’Ajuntament.
Les activitats regulades pel conveni es portaran a terme amb la utilització dels propis
mitjans i recursos de les parts sense la realització de contractes externs.
Vista la memòria justificativa favorable emesa pel Director de Serveis de Medi Ambient
en data 4 de desembre de 2017, pel qual es considera favorable la formalització de
conveni entre l’Entitat “Club Agility Terrassenc”, Eco-Equip S.A.M. i l’Ajuntament de
Terrassa per desenvolupar un programa de voluntariat al Centre d’atenció d’animals
domèstics de companyia.
El Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret d’Alcaldia
núm. 10222/2017 de 1 de desembre de 2017 i actuant en l’exercici de les facultats
delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en connexió amb l'article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, entre entre l’Entitat “Club
Agility Terrassenc”, Eco-Equip S.A.M. i l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar un
programa de voluntariat al Centre d’atenció d’animals domèstics de companyia.
SEGON. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments
municipals per al seu coneixement i efectivitat.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.
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5. Ratificar la resolució número 10876, de 15 de desembre de 2017, per la que
s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per realitzar una operació
estadística en l’àmbit de la seguretat pública, basada en mostres representatives
de la població resident a Catalunya.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9396, de 23 d’ octubre de
2017:
Que la consolidació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, implica la
col·laboració i la coordinació de les institucions de Catalunya en l’àmbit dels estudis en
matèria de seguretat.
Que l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya és una operació estadística,
executada sota la responsabilitat del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, que es realitza anualment des de l’any 1999, prevista al Pla d’Estadística
Oficial anual (enguany previst al Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el
Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017), i que va dirigida a una mostra
de la població de Catalunya de 16 anys i més per tal de mesurar les experiències de
victimització, els sentiments d’inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en
matèria de seguretat i policia.
Que de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, es desprenen dades que són
d’utilitat tant pel Departament d’Interior com per qualsevol altre institució pública de
Catalunya amb competències en algun àmbit de la seguretat, com és el cas de
l’Ajuntament de Terrassa.
Vista la memòria justificativa de data 13 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Vist el que disposa la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, en relació als
convenis.
En la tramitació de l’expedient de referència s’han seguit les disposicions legals
d’aplicació, és per tot això que el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
en virtut de les facultats legalment atribuïdes per l’Alcaldia – Presidència, mitjançant el
Decret d’Alcaldia núm. 10222 de data 1 de desembre de 2017,
RESOL:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta entre l’Ajuntament de
Terrassa i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per realitzar una
operació estadística en l’àmbit de la seguretat pública, basada en mostres
representatives de la població resident a Catalunya.
SEGON. Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del conveni com a
aportació econòmica per un import de 6.595,19 € amb càrrec a la partida 1222
13501 45000 del pressupost municipal vigent.
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TERCER. Satisfer aquesta quantitat al compte restringit d’ingressos del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya núm. ES86 2100 0900 90 0211023462
QUART. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes pertinents.
CINQUÈ. Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.

6. Donar compte de la resolució número 9807, de 14 de novembre de 2017, que
aprova la minuta del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la concessió
d’una subvenció extraordinària que permetrà realitzar un conjunt d’actuacions
en instal·lacions esportives fins l’any 2019. Exp. SUBIN 53/2017
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9807, de 14 de
novembre de 2017:
Expedient SUBIN 53/2017, relatiu a l’aprovació de la minuta del conveni amb la
Diputació de Barcelona per a la concessió d’una subvenció extraordinària que
permetrà que es puguin realitzar un conjunt d’actuacions en instal·lacions esportives
fins l’any 2019.
Fets
1. Per part de diferents entitats esportives de la ciutat s’ha manifestat la necessitat de
procedir a la realització d’actuacions de millora, condicionament i remodelació de
diferents equipaments i instal·lacions esportives
2. Els Clubs d’Hoquei Herba que disposen d’instal·lacions pròpies (Atlètic Terrassa
H.C., Club Egara i C.D. Terrassa Hoquei) han realitzat actuacions de reposició –
substitució de la gespa artificial, acció imprescindible per garantir les activitats de
promoció i competició esportiva de les entitats. Per la important inversió econòmica
realitzada, sol·liciten ajut i suport econòmic que els permeti afrontar parcialment les
obligacions econòmiques derivades de les actuacions.
3. Per part del propi Ajuntament es planteja la necessitat d’executar actuacions de
millora dels paviments de les graderies del Estadi Olímpic Municipal per garantir la
seguretat de circulació dels espectadors i acompanyats de les activitats dels usuaris
de l’equipament. Igualment, l’Estadi Municipal d’Hoquei presenta greus deficiències en
les seves graderies amb filtracions d’aigua que han provocat el deteriorament dels
espais interiors de vestidors, serveis i instal·lacions, motiu pel qual és imprescindible
procedir a la remodelació i rehabilitació d’aquests espais. També i amb motiu de la
celebració del 25 aniversari dels Jocs Olímpics, en els que Terrassa va acollir la
competició d’hoquei herba, es fa del tot necessari realitzar un conjunt d’actuacions de
reparació, reforma i condicionament dels espais exteriors de l’Àrea Olímpica.
4. Altres entitats esportives de la ciutat han exposat igualment la necessitat de
realitzar actuacions de millora i condicionament d’espais i equipaments per garantir la
realització de les seves activitats. El Club Natació Terrassa requereix l’execució
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d’actuacions de millora de paviments, reposició d’instal·lacions i serveis. El Club local
de futbol Americà, el Vallès Reds, requereix la realització d’actuacions de
condicionament d’espais per a vestidors i serveis i el Club BMX Terrassa, que realitza
les seves activitats al circuit municipal de BMX, necessita que es realitzin actuacions
de millora i consolidació de la tanca exterior de l’equipament i millora en els espais de
vestidors i serveis.
5. En converses mantingudes amb la Diputació de Barcelona s’ha manifestat la
voluntat i disposició d’aquesta Institució de concedir un ajut econòmic extraordinari per
atendre part de les actuacions plantejades per aquest Ajuntament i esmentades
anteriorment. Aquest ajut es preveu per un import final global de 800.000 Euros en
aportacions distribuïdes en tres anualitats: any 2017 - 300.000 euros, any 2018 300.000 euros i any 2019 - 200.000 euros, per tal de col·laborar amb l’Ajuntament de
Terrassa en l’execució de les actuacions plantejades.
6. La Junta de Govern Municipal, en data 23 de juny de 2017, va adoptar l’acord de
sol·licitar ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per import de 800.000 euros per
tal de poder executar un conjunt de millores a equipaments esportius de la ciutat en
consonància amb el detallat anteriorment. El pressupost total de les actuacions és de
2.704.314 €.
7. La Diputació de Barcelona ha notificat els acords aprovats per decret de data 8 de
novembre de 2017, pel qual s’aprova l’atorgament d’una subvenció per concessió
directa per import de 800.000 €, destinada a finançar la realització de diverses
actuacions en instal.lacions esportives fins a l’any 2019. Així mateix, aprova la minuta
de conveni regulador de la subvenció.
8. Atenent els antecedents esmentats, és necessari acceptar la subvenció, i aprovar
la minuta del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona de forma urgent,
motiu pel qual cal que es procedeixi a l’avocació de la competència delegada en la
Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia-Presidència núm. 9207 de 31 d’octubre de
2017.
9. El cap del Servei d’Esports ha emès memòria justificativa, de data 14 de novembre
de 2017, proposant l’acceptació de la subvenció i l’aprovació de la minuta del conveni
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2. Art. 46 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
3. Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions; i el RD 887/2006 de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Aquesta Alcaldia-Presidència accidental, d’acord a les competències legalment
establertes,
DECRETA:
PRIMER. Avocar la competència delegada en la Junta de Govern per a l’acceptació de
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació de la minuta del
conveni de col·laboració referit en el punt tercer.
SEGON. Acceptar la subvenció de concessió directa per un import de vuit-cents mil
euros (800.000 €) destinada a finançar la realització de diverses actuacions en
instal·lacions esportives fins a l’any 2019. Aquest import es farà efectiu de forma
fraccionada, de la següent manera:
- any 2017 : un màxim de 300.000 €
- any 2018 : un màxim de 300.000 €
- any 2019 : un màxim de 200.000 €
TERCER. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció directa entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, el text del qual és el següent:
CONVENI A FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS EN INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES FINS A L’ANY 2019
REUNITS
D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la
seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida de la Sra.
Beatriz Espinàs Vijande, Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016,
sobre delegació de funcions de Secretaria (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016).
D’altra part, l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat per l’Alcalde accidental, l’Il·lm. Sr.
Alfredo Vega López, facultat des de la data 3 de novembre de 2017, i assistit pel Secretari de
l’Ajuntament, Sr. Oscar González Ballesteros, facultat d’acord a l’article 2 h) Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
la Administración Local con habilitación de caràcter nacional.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 36),
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts.
66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del
desenvolupament dels municipis del seu àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la
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cooperació amb els ajuntaments del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar actuacions que
redunden en la dinamització en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació.
II. Que l’Ajuntament de Terrassa ha sol·licitat el suport econòmic de la Diputació de Barcelona
per dur a terme actuacions de remodelació, condicionament i millora de les instal·lacions
esportives de l’Àrea Olímpica Municipal (estadi olímpic municipal i estadi municipal d’hoquei), i
d’altres equipaments esportius del municipi (camp de futbol americà, circuit municipal de BMX,
camps d’hoquei), per tal de garantir la seguretat dels usuaris i dels espectadors de les
competicions que s’hi celebren, i així mantenir el seu correcte estat de conservació.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona de data 8 de novembre de 2017.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE:
És objecte d’aquest conveni la regulació de les condicions per a l’atorgament d’una subvenció, per
concessió directa, per part de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, per a la
realització de diverses actuacions en instal·lacions esportives fins a l’any 2019.
Una part de la subvenció s’atorgarà i anirà destinada a l’Ajuntament de Terrassa, i l’altra part
s’atorgarà a l’Ajuntament de Terrassa, i anirà destinada a adequar les instal·lacions dels clubs
d’hoquei herba següents: Atlètic Terrassa H.C., Club Egara i C.D. Terrassa.H.
Segon.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONADES:
Les actuacions que es desenvolupen en el marc d’aquest conveni i en què la Diputació de
Barcelona col·labora mitjançant una aportació econòmica, contenen algunes actuacions que es
van portar a terme durant l’any 2016, i algunes altres que s’executaran al llarg dels anys 2017,
2018 i 2019.
Actuacions de l’any 2016 objecte de subvenció:
• Substitució- renovació de la gespa artificial dels camps d’hoquei herba corresponents a
l’Atlètic Terrassa HC, Club Egara i CD Terrassa H.
Actuacions de l’any 2017 objecte de subvenció:
• Actuacions de millora de l’Àrea Olímpica Municipal: reforma interiors i exteriors de l’estadi
olímpic municipal (condicionament-millora paviments grades, zona accessos, nova
instal·lació plaques reconeixement olímpics).
• Actuacions de millora de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa
gestionades pel Club Natació Terrassa (reformes paviments, tancaments exteriors, reformes
instal·lacions).
• Actuacions de millora d’instal·lacions de futbol americà al camp de futbol de Can Boada
per condicionament d’espais mòduls magatzem i vestidors i en relació amb el circuit
municipal de BMX: millores dels espais dels vestidors i de la secretaria i reforma tanca
exterior.
Actuacions de l’any 2018 objecte de subvenció:

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 19

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

• Actuacions de millora de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica, instal·lacions gestionades
pel Club natació Terrassa i actuacions a altres equipaments esportius municipals (cobertura
pistes poliesportives).
Actuacions de l’any 2019 objecte de subvenció:
• Actuacions de millora de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica, instal·lacions gestionades
per el Club Natació Terrassa i actuacions a altres equipaments esportius
municipals(cobertura pistes poliesportives).

Tercer.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
La Diputació de Barcelona atorgarà una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa, per concessió
directa, per al finançament de les actuacions exposades en el pacte anterior, mitjançant
l’aportació d’un import màxim de vuit-cents mil euros (800.000 €).
Aquest import es farà efectiu de forma fraccionada en tres anys:
• Un màxim de 300.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/34200/76200 de la
Gerència de Serveis d’Esports del pressupost de l’any 2017. Aquest import es correspon
amb els imports següents:
- un import de 174.000 € que s’atorgarà a l’Ajuntament de Terrassa per a les despeses
efectuades al llarg de l’any 2017 i relatives a les actuacions de millora de l’Àrea
Olímpica Municipal de Terrassa (Estadi Olímpic Municipal, Camp d’Hoquei),de les
instal·lacions gestionades pel Club Natació Terrassa i per actuacions de millora i
condicionament del camp de futbol de Can Boada per les activitats de Futbol Americà
així com per actuacions de millora de vestidors, serveis i tancament exterior del circuit
municipal de BMX.
- un import de 126.000 € que s’atorgarà a l’Ajuntament de Terrassa i anirà destinat als
clubs d’hoquei l’Atlètic Terrassa HC, Club Egara i CD Terrassa H. per part de les
despeses efectuades l’any 2016 relatives a les actuacions realitzades pels Clubs
d’Hoquei de substitució-renovació de la gespa artificial dels camps d’hoquei herba.
• Un màxim de 300.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/342/762 de la
Gerència de Serveis d’Esports del pressupost de l’any 2018. Aquest import es correspon
amb els imports següents:
- 174.000 € que s’atorgaran a l’Ajuntament de Terrassa per a les despeses que
s’efectuïn al llarg de l’any 2018 i relatives a les actuacions de millora de les
instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal gestionades pel Club Natació Terrassa i
actuacions a altres equipaments esportius municipals (cobertura pistes poliesportives).
- un import de 126.000 € que s’atorgarà a l’Ajuntament de Terrassa i anirà destinat als
clubs d’hoquei l’Atlètic Terrassa HC, Club Egara i CD Terrassa H. per part de les
despeses efectuades l’any 2016 relatives a les actuacions realitzades pels Clubs
d’Hoquei de substitució-renovació de la gespa artificial dels camps d’hoquei herba.
• Un màxim de 200.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/342/762 de la
Gerència de Serveis d’Esports del pressupost de l’any 2019. Aquest import es correspon
amb els imports següents:
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- 74.000 € que s’atorgaran a l’Ajuntament de Terrassa per a les despeses efectuades al
llarg de l’any 2019 i relatives a les actuacions de millora de les instal·lacions de l’Àrea
Olímpica Municipal gestionades pel Club Natació Terrassa i actuacions a altres
equipaments esportius municipals (cobertura pistes poliesportives).
- un import de 126.000 € que s’atorgarà a l’Ajuntament de Terrassa i anirà destinat als
clubs d’hoquei l’Atlètic Terrassa HC, Club Egara i CD Terrassa H per part de les
despeses efectuades l’any 2016 relatives a les actuacions realitzades pels Clubs
d’Hoquei de substitució-renovació de la gespa artificial dels camps d’hoquei herba.
Quart.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del beneficiari.
Cinquè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin en relació amb les
actuacions que es determinen al pacte segon, és a dir, les que es van dur a terme al llarg de
l’any 2016, i les dels anys 2017, 2018 i fins al 30 de novembre de l’any 2019.
Sisè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
L’Ajuntament de Terrassa haurà de justificar la realització de les actuacions subvencionades en
diversos terminis, mitjançant una certificació acreditativa de justificació de subvencions per a
ens locals.
L’Ajuntament de Terrassa haurà de justificar el cost total de les actuacions, amb indicació de si
aquestes han estat finançades amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
Si el cost total de l’activitat resulta inferior al pressupost previst, es podrà corregir la desviació
en el moment de procedir a l’abonament de la subvenció, en el mateix percentatge.
Es consideraran despeses subvencionables les despeses efectuades, de les quals o bé se’ls
hagin reconegut les obligacions o bé hagin estat efectivament pagades, amb anterioritat a
l’acabament dels períodes de justificació que s’assenyalen a continuació.
S’estableixen els següents terminis de justificació:
• Per a la realització de les activitats subvencionades i realitzades fins a l’any 2017,
s’estableix com a termini de justificació parcial el 30 de novembre de 2017 per a aquelles
activitats realitzades fins el 31 d’octubre de 2017, i com a termini de justificació final el 30 de
març de 2018.
• Per a la realització de les activitats subvencionades i realitzades fins a l’any 2018, com a
màxim el 30 de novembre de 2018.
• Per a la realització de les activitats subvencionades i realitzades fins a l’any 2019, com a
màxim el 30 de novembre de 2019.
L’Ajuntament de Terrassa haurà de justificar les actuacions en equipaments esportius del
municipi, mitjançant l’aportació de la següent documentació, que haurà d’ajustar-se al model
que es facilitarà per part de la Diputació de Barcelona:
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• Certificació acreditativa de les despeses realitzades signada per l’Interventor/a, on consti
haver rebut per part dels clubs d’hoquei la justificació de la despesa efectuada, i que
aquesta ha estat verificada i és conforme a l’objecte de la subvenció.
• Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el resultat obtingut.
• En virtut d’allò que disposa l’article 31.4 a) de la LGS, l’Ajuntament s’assegurarà de què es
mantinguin i destinin les obres a la mateixa destinació per la qual ha estat subvencionada
durant un període mínim de cinc anys. L’incompliment d’aquesta obligació de destí, serà
causa de reintegrament en els termes d'allò establert a l’article 31.4 b) de la LGS.
Setè.- PAGAMENT:
El pagament de les subvencions es realitzarà de forma fraccionada en varis pagaments, prèvia
presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior, i pels imports següents:
• Un màxim de 300.000 €, per les actuacions realitzades fins a l’any 2017.
• Un màxim de 300.000 €, per les actuacions realitzades fins a l’any 2018.
• Un màxim de 200.000 €, per les actuacions realitzades fins a l’any 2019.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vuitè.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:
L’Ajuntament de Terrassa s’obliga a executar les activitats subvencionades de conformitat amb
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
L’Ajuntament de Terrassa està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la
subvenció concedida.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
L’Ajuntament de Terrassa haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució de les activitats, en tota la documentació impresa, cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
L’Ajuntament s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les subvencions
concedides.
Novè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
L’Ajuntament de Terrassa haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les actuacions a desenvolupar.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:
La vigència del present conveni abastarà des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2019.
Onzè.- CAUSES D’EXTINCIÓ:
D’acord amb l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el
conveni s’extingirà pel compliment del seu objecte o per incórrer en les causes de resolució
contemplades en l’article 51-2 de l’esmentada llei.
Dotzè.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
sobre relacions interadministratives de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i per la resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
En tot el que no preveu aquest conveni, les parts s’ajustaran a les normes bàsiques de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa (Reial
Decret 887/2006) i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, aprovada
definitivament el 30 de març de 2017 i publicada al BOP el 9 de maig de 2017.
Tretzè.- JURISDICCIÓ:
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva
interpretació, modificació, resolució i efectes podran ser resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat en el
lloc i data que s’assenyalen.

QUART. Que els ingressos derivats del pagament de l’esmentada subvenció (anys
2017, 2018, 2019), d’acord al punt 2 d’aquest decret, es destinin a l’aplicació
pressupostària 5452-34202-46100 del pressupost municipal.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern
Local.
SISÈ. Notificar aquests acords als interessats.

7. Donar compte del decret número 10486, de 13 de desembre de 2017, per
concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts en el marc del Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments de locals.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 23

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Analitzats els antecedents, es dona compte del resolució núm. 10486, de 13 de
desembre de 2017:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a exercir
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla,
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos
inclosos en el Pla.
La Diputació de Barcelona, en data 3 de novembre de 2017, fa públic al BOPB, per a
general coneixement, que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 26 d’octubre de 2017, va aprovar el Programa complementari de reforma i millora
d’equipaments locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
Atès que l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en concret el Servei de Patrimoni
i Manteniment, és el responsable de la gestió del patrimoni municipal.
Vist l’informe emès en data 7 de desembre del 2017, per la cap del servei de Patrimoni
i Manteniment, relatiu a les sol·licituds de subvenció a la Diputació de Barcelona dintre
el programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Aquesta Alcaldia, fent ús del que preveu l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya
DECRETA:
PRIMER. Concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts en el marc del
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, aprovada per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 d’octubre de
2017, amb la presentació de projectes valorats per un import total de 2.336.510,29 €.
L’import que es proposa sol·licitar a la Diputació de Barcelona ascendeix a un total de
716.277,41 €, desglossats de la forma següent:
- 50.000 € Reforma de la instal·lació elèctrica de l’Escola Municipal de la Llar.
- 50.000 € Projecte museístic de la Casa Soler i Palet.
- 50.000 € Projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló de Can Jofresa.
- 13.603,73 € Memòria d’actuacions a biblioteques any 2018.
- 50.000 € Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del
Condicionament Terrassenc.
- 50.000 € Remodelació de les instal·lacions tèrmiques en escoles per a la reducció
de consums energètics i emissions de contaminats, consistents en el canvi de les
actuals calderes noves de condensació a centres educatius de diferent índole de
l’ajuntament de Terrassa.
- 50.000 € Instal·lació d’un sistema d’identificació per radiofreqüència a la biblioteca
Central de Terrassa.
- 50.000 € Projecte bàsic i executiu millores i reparacions de la pista d’atletisme de
la zona esportiva municipal de Can Jofresa a Terrassa.
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- 52.673,68 € Projecte d’actuacions de reforma i millora del mercat de la
Independència 2018.
- 100.000 € Projecte d’actuacions de reforma i millora del mercat de la
Independència 2019.
- 100.000 €Projecte executiu per a la rehabilitació de la façana dels pisos del carrer
Font Vella, núm.33 de Terrassa (casa annexa del conjunt Casa Alegre de Sagrera).
- 100.000 € Projecte executiu de rehabilitació de la coberta i els lluernaris de la Sala
Muncunill.
SEGON. Donar compte d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.

8. Ratificar la resolució número 10927, de 24 de novembre de 2017, per la que
s’aprova l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
la Red de Ciudades por la Bicicleta per al registre de bicicletes.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10927, de 24 de
novembre de 2017:
Per resolució del Tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, núm. 9629, en
data 14 de desembre de 2016 es va aprovar i es va signar el conveni de col·laboració
entre la Red de ciudades por la bicicleta i l’Ajuntament de Terrassa per la implantació
del registre de Bicicletes (Biciregistro.es) per promoure la seguretat de les persones
que utilitzen la bicicleta, la reducció de robatoris i la disposició d’una eina per a la seva
recuperació, tot això en benefici de l’ús de la bicicleta i de l’augment de persones
usuàries.
La clàusula vuitena del conveni, estableix que la durada d’aquest és d’un any a partir
de la data de la signatura. També estableix que les parts poden acordar la pròrroga del
Conveni de forma expressa i per escrit al finalitzar el termini de vigència.
Ambdós entitats signants valoren molt positivament l’experiència i manifesten la
intenció de seguir mantenint la col·laboració en la gestió del registre de bicicletes i en
conseqüència es proposa prorrogar el conveni de col·laboració signat per un any més.
Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Vist l’informe de la Intervenció General.
En la tramitació de l’expedient de referència s’han seguit les disposicions legals
d’aplicació, és per tot això que el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
en virtut de les facultats legalment atribuïdes per l’Alcaldia – Presidència, mitjançant la
Resolució núm. 9207 , de data 31 d’octubre de 2017,
RESOL:
PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni del conveni de col·laboració que s’adjunta
entre l’Ajuntament de Terrassa i la Red de Ciudades por la Bicicleta per al registre de
bicicletes amb l’objectiu de promoure la seguretat dels qui utilitzen la bicicleta, la
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reducció dels robatoris i la disposició d’una eina per a la seva recuperació, tot això en
benefici de l’ús de la bicicleta, on s’estableix prorrogar la vigència del mateix per un
any més.
SEGON. Notificar aquest acord a la Red de Ciudades por la Bicicleta als efectes
pertinents.
TERCER. Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.

9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores i trenta minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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