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El setze de març 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 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 2 de març de 2018 (04/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 2 de març de 2018 (04/2018),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar el decret número 1221, de 15 de febrer de 2018, per comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat en el marc dels expedients del servei
de Gestió Urbanística, HADIS 64/2017, 65/2017, 109/2017 i 110/2017 per la
presumpta utilització anòmala de les vivendes. Exp. CORE 22/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 1221, de 15
de febrer de 2018:
El Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 22/2018, interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco
José Abajo Abril, en nom i representació de SAREB SA, contra les Resolucions núm.
8951,8952,8953 i 8954, del 18 d'octubre del 2017, dictades per la tinent d'alcalde de
l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el
marc dels expedients del servei de Gestió Urbanística, Hadis 64/17 (carrer
Guadiana,18, 2n 2ª), 65/17 (Avda del Vallès 554, 1r), 109/17 (Avda Abad Marcet 350
en-2ª) i 110/17 (carrer de Cardenal Cisneros, 8, 4rt 3ª), de Terrassa per la presumpta
utilització anòmala de les vivendes. Les citades resolucions desestimaven els recursos
de reposició interposats per la Sareb SA contra resolucions anteriors dictades l'1
d'agost de 2017 que declaraven la utilització anòmala de les vivendes, els requerien
perquè procedissin a la seva ocupació en el termini d'un mes o perquè les cedissin a
l'Ajuntament per gestionar-les en règim de lloguer, se'ls girava una taxa de 856, 64
euros en concepte d'incoació de l'expedient i se'ls advertia de què l'incompliment del
requeriment d'ocupació de la vivenda podria comportar la imposició de multes
coercitives.
Els articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb
l’article 53.k) 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, disposen que correspon a l'Alcalde
l'exercici de les actuacions administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest
sentit i en relació amb els fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès
informe el 5 de febrer de 2017 , així doncs, en virtut de les disposicions legals, aquesta
Alcaldia presidència,
DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 22/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 8951,8952,8953 i 8954, del 18 d'octubre del
2017, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les
Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc dels expedients del servei de Gestió
Urbanística, Hadis 64/17 (carrer Guadiana,18, 2n 2ª), 65/17 (Avda del Vallès 554, 1r),
109/17 (Avda Abad Marcet 350 en-2ª) i 110/17 (carrer de Cardenal Cisneros, 8, 4rt 3ª),
de Terrassa per la presumpta utilització anòmala de les vivendes.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
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TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu
número CORE-22/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de
Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local

3. Ratificar el decret número 1222, de 15 de febrer de 2018, per comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat en el marc dels expedients del servei
de Gestió Urbanística, HADIS 112/2017, 113/2017, 115/2017, 118/2017 i 123/2017
per la presumpta utilització anòmala de les vivendes. Exp. CORE 27/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 1222, de 15
de febrer de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 27/2018, interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo
Abril, en nom i representació de SAREB SA, contra les Resolucions núm. 9598, 9599,
9601, 9604 i 9606 del 30 d'octubre del 2017, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea
de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc dels
expedients del servei de Gestió Urbanística, Hadi 112/17 (carrer de Pau Marsal núm.
151, 4t 2ª), Hadi 113/17 (Carrer de Sant Damià, núm.102), Hadi 115/17 (Cr. de
Matadepera núm. 75, 2n 3ª), Hadi 118/17 (Cr. de Matadepera núm. 75, 2n 2ª) i Hadi
123/17 (Carrer d'Albinyana núm. 102, 3r 1ª), de Terrassa, per la presumpta utilització
anòmala de les vivendes. Les citades resolucions desestimaven els recursos de
reposició interposats per la Sareb SA contra resolucions anteriors dictades l'1 d'agost
de 2017 que declaraven la utilització anòmala de les vivendes, els requerien perquè
procedissin a la seva ocupació en el termini d'un mes o perquè les cedissin a
l'Ajuntament per gestionar-les en règim de lloguer, se'ls girava una taxa de 856, 64
euros en concepte d'incoació de l'expedient i se'ls advertia de què l'incompliment del
requeriment d'ocupació de la vivenda podria comportar la imposició de multes
coercitives.
Els articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb
l’article 53.k) 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, disposen que correspon a l'Alcalde
l'exercici de les actuacions administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest
sentit i en relació amb els fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès
informe el 05 de febrer de 20418, així doncs, i en virtut de les disposicions legals,
l'alcalde - president,
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DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 27/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 9598, 9599, 9601, 9604 i 9606 del 30
d'octubre del 2017, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis
a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc dels expedients del servei de
Gestió Urbanística, Hadi 112/17 (carrer de Pau Marsal núm. 151, 4t 2ª), Hadi 113/17
(Carrer de Sant Damià, núm.102), Hadi 115/17 (Cr. de Matadepera núm. 75, 2n 3ª),
Hadi 118/17 (Cr. de Matadepera núm. 75, 2n 2ª) i Hadi 123/17 (Carrer d'Albinyana
núm. 102, 3r 1ª), de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala de les vivendes.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu
número CORE-27/2018, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.

4. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Terrassa” amb un pressupost de contractació
més IVA de 416.335,93 € i un termini d’execució de les obres de sis mesos. Exp.
COAP 16/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de
Terrassa” redactat el 30 d’octubre de 2017, a petició del servei de Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa, per l’arquitecte Jordi Llongueras Torrent de
ZAZAR arquitectura, SLP, neix de la necessitat de fer accessible l’edifici consistorial
situat al Raval de Montserrat, 14.
La unió de dos habitatges al cos principal de l’ajuntament provoca diferències de cota
entre els forjats. Aquesta diferència es va salvar mitjançant la construcció d’escales i
rampes que no compleixen els actuals requisits d’accessibilitat. L’ús i la funcionalitat del
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consistori obliga a transformar i adequar els espais per tal de garantir un accés:
accessible, senzill i còmode, segons normatives, a tots els seus espais.
II.- L’objecte del “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de
l’Ajuntament de Terrassa” és el de satisfer les necessitats d’accessibilitat que li manquen
a l’actual edifici consistorial de Terrassa, situat al Raval de Montserrat 14 de Terrassa.
Per a la intervenció a realitzar en aquest edifici es garantirà l’acompliment de tots els
paràmetres contemplats a les normatives d’àmbit estatal, autonòmic i local en temes
d’accessibilitats, així com tots els paràmetres derivats de la intervenció exterior des de
l’edifici.
Un cop analitzats, comprovats i ajustats els plànols existents de l’Ajuntament el projecte
ha donat solució als punts que s’havien de resoldre:
• Per solucionar l’accessibilitat al vestíbul central es proposa la creació d’una rampa
integrada al vestíbul, intervenint sobre l’escala existent i rebaixant tot el paviment de
l’actual sala d’infermeria. D’aquesta manera s’aconsegueix dotar la planta baixa
d’uns banys adaptats per a ús públic i es realitza la connexió adaptada de la planta
baixa a la sala de plens des de l’interior del vestíbul, per a tota la ciutadania.
• L’accessibilitat a la sala de plens i de govern ha quedat resolta amb l’anterior
intervenció.
• Per solucionar l’accessibilitat de la sala de plens a la zona central es proposa
crear un ascensor per l’exterior de l’edifici actual, s’enllaça i s’adapta el recorregut a
través d’una passarel·la exterior que uneix la zona de la sala de plens amb la zona
central.
• Amb la intervenció anterior i aprofitant la passarel·la resultant s’uneix la zona
central amb la zona de treball privada.
• Per resoldre l’accessibilitat a l’àrea de comunicació i premsa, a través de
l’ascensor col·locat s’accediria directament a la terrassa posterior i des d’aquell punt
a la sala de premsa. Es proposa també connectar a través del galliner el nucli central
i d’aquesta manera aconseguir una doble circulació.
• Per a realitzar aquesta intervenció es procedirà a l’enderroc de part de la façana
nord, per a poder realitzar les connexions amb el nou volum de circulació, així com
petits enderrocs interiors per a adaptar els espais i fer-los accessibles.
Per tant els principals trets d’aquest projecte són la comprovació i aixecament dels
plànols existents del consistori. Es comprovaran les distribucions, acotacions i alçades
dels espais per tal de garantir que la proposta encaixa amb la distribució real de l’edifici.
La intervenció per a solucionar l’accessibilitat al vestíbul central. Es soluciona
l’accessibilitat fins a la sala de plens i la de govern, es crea un nou recorregut accessible
que garanteix l’accés al públic i privat a aquestes zones de l’Ajuntament de Terrassa
situats a la planta primera. Es dona solució a la manca de nucli de banys que dona servei
a les diferents zones del mateix nivell i es realitza connexió accessible entre ells. Es fa
accessible, des de la plaça de l’Ajuntament de Terrassa, l’àrea de comunicació i premsa.
S’incorporen sistemes de senyalització per a persones invidents a les zones públiques de
l’edifici.
III.- El “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de
Terrassa” té un pressupost d’execució material de dos-cents vuitanta-nou mil cent
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quaranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (289.142,25€), un pressupost de contractació
amb IVA exclòs de tres-cents quaranta-quatre mil setanta-nou euros amb vint-i-vuit
cèntims (344.079,28 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de quatre-cents
setze mil tres-cents trenta-cinc euros amb noranta-tres cèntims (416.335,93 €).
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment han emès
document de data 2 de febrer de 2018, en el que informen favorablement sobre
l’aprovació inicial del “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de
l’Ajuntament de Terrassa” redactat per l’arquitecte Jordi Llongueras Torrent de ZAZAR
arquitectura, SLP, per tant es pot considerar que la documentació del projecte assoleix
el nivell de contingut i concreció adequats en relació a les característiques i l'abast del
projecte, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la seva correcta
interpretació i la posterior execució de les obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò
disposat en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut
mínim del projecte d’obres definit a l’article 235.1 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.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 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.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde - president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Terrassa” amb un pressupost d’execució material de
dos-cents vuitanta-nou mil cent quaranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims
(289.142,25€), un pressupost de contractació amb IVA exclòs de tres-cents quarantaquatre mil setanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (344.079,28 €) i un pressupost de
contractació amb IVA inclòs de quatre-cents setze mil tres-cents trenta-cinc euros amb
noranta-tres cèntims (416.335,93 €) i un termini d’execució de les obres de sis (6) mesos.
SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
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5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (11 expedients: IPMA 706/2014,
IPMA 750/2016, IPMA 88/2017, IPMA 393/2017, IPMA 409/2017, IPMA 487/2017,
IPMA 555/2017, IPMA 577/2017, IPMA 593/2017, IPMA 615/2017 i IPMA 699/2017)
5.1 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 706/2014):
En data 11 de maig de 2016, mitjançant la resolució número 3.824, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Daniel com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, arran d’una
acta d’identificació de Policia municipal de data 30 d’octubre de 2014.
Mitjançant la resolució se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als
efectes de l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aleshores vigent, de
l'existència d'un termini de deu dies per formular al·legacions i proposar les proves de
les quals intentés valdre’s per a la defensa dels seus drets o interessos, d’acord amb
l’article 10.3 del Decret 278/1993, i que la potestat sancionadora corresponia a la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa.
La resolució, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació
dels recursos que corresponien, se li va notificar al seu domicili el dia 26 de maig de
2016.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Daniel 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.
3. En data 15 de setembre de 2016 es va formular la corresponent proposta de
resolució mitjançant la qual es proposava la imposició, entre d’altres, d’una sanció de
dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) i se li atorgava un
termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord
amb l’article 14 del Decret 278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat el dia 10 d’octubre de 2016, després d’haver resultat infructuosos els dos intents
de notificació personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat, el senyor Daniel no va presentar cap al·legació.
En data 16 de desembre de 2016, 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 tinença i/o conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, incompliment l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
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Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosa i el Decret 170/2002, d’11
de juny.
L’acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
personalment al seu domicili en data 19 de gener de 2017.
En data 18 de gener de 2018 el senyor Daniel va interposar recurs de reposició
segons el qual manifestava, de manera resumida, que sol·licitava l’anul·lació de la
multa amb número de referència MA201743341564, ja que va sol·licitar la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos amb referència 21082017 135030.
En data 8 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual no s’admetia el recurs interposat pel senyor Daniel per haver-se presentat
extemporàniament.
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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) 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.
De la revisió de l’expedient es desprèn que quan el senyor Daniel el dia 18 de gener
de 2018 va interposar el recurs, el termini per interposar-lo havia transcorregut amb
escreix i l’acord de la Junta de Govern Local havia esdevingut ferm i no correspon la
seva admissió.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 8 de febrer de
2018 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. Inadmetre, per haver-se presentat extemporàniament, el recurs de reposició
interposat pel senyor Daniel contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Terrassa de data 16 de desembre de 2016, i, en conseqüència, confirmar la sanció
imposada.
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SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

5.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 750/2016):
En data 22 de novembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.156, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Jarold, com a presumpte responsable de la
comissió, entre d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça considerada com a
potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia municipal de data
6 de setembre de 2016 i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i
comunicats de l’Ajuntament de Terrassa, 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 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 hàbils 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.
Aquest acord i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant
la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 12 de gener de 2018, 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 Jarold 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 5 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Jarold 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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) 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.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 5 de febrer de
2015 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 Jarold una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons 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, com a responsable de
la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa,
incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals,
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 l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

5.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 88/2017):
El senyor Rubén és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 981098102472135 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia.
En data 16 de març de 2015, mitjançant la resolució 4646, es va acordar concedir-li la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
En data 7 de gener de 2016, mitjançant la resolució número 41, es va acordar, primer,
revocar-li la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, atès que coincidint amb la renovació de la pòlissa de
l’assegurança de responsabilitat civil la persona interessada ha de presentar una còpia
a l’Ajuntament per verificar-ne la vigència i el senyor Rubén no va presentar-la, tot i
haver estat requerit en diverses ocasions. Així mateix, es va acordar, segon,
comunicar-li que en un termini de deu dies hàbils havia de retornar el carnet de la
llicència revocada que li havia estat lliurat.
L’esmentada resolució se li va notificar personalment al seu domicili en data 25 de
gener de 2017.
Tenint en compte que el senyor Rubén no havia tornat a sol·licitar la llicència
administrativa ni havia aportat tota la documentació necessària per tramitar-la, en data
22 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 11.016, es va incoar un
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expedient sancionador al senyor Rubén com a presumpte responsable de la comissió,
entre d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa,
en base a la resolució número 41, de 7 de gener de 2016, a la consulta efectuada al
Registre general d'animals de companyia – ANICOM i la consulta efectuada al
Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de Terrassa, el dia 19 de
desembre de 2017, 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 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 hàbils 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.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar al seu
domicili el dia 18 de gener de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Rubén 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 7 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Rubén 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, 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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 7 de febrer de
2018 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 Rubén una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
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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, com a responsable de
la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa,
incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals,
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 l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

5.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 393/2017):
El senyor Cristian és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa, de nom Ryuk i amb microxip 977200008002774, inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia.
En data 30 de març de 2017 va caducar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos que li havia estat atorgada i
no va sol·licitar-ne la renovació, motiu pel qual en data 11 d’agost de 2017 se’l va
requerir perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils sol·licités la llicència
administrativa i aportés la documentació necessària per tramitar-la, atès que havia fet
cas omís al requeriment efectuat des del Programa d’animals domèstics del Servei de
Protecció de la salut, però també va fer cas omís al requeriment.
En data 11 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.522, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Cristian com a presumpte responsable de la
comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, en
base a la consulta efectuada al Registre general d'animals de companyia – cens
municipal i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
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 hàbils 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.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 23 de gener de 2018, per
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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 Cristian 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 28 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Cristian 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, 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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de febrer de
2018 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 Cristian una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons 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, com a responsable de
la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa,
incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals,
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 l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

5.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 409/2017):
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La senyora Josefa és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 985111000742074 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 7 d’agost de 2017 se la va requerir perquè en el termini màxim de quinze dies
hàbils sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i aportés la documentació necessària per tramitarla, atès que anteriorment havia fet cas omís als requeriments efectuats pel Programa
d’animals domèstics del Servei de Protecció de la salut, però també va fer cas omís a
aquest requeriment.
En data 11 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.524, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Josefa com a presumpta responsable de la
comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa,
en base a la consulta efectuada al Registre general d'animals de companyia – cens
municipal i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
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 hàbils 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.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 23 de gener de 2018, 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 Josefa
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 28 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Josefa 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, 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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
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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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de febrer de
2018 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 Josefa una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €), segons 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, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, 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 l’article 3.1 del Decret
170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

5.6 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 487/2017):
En data 18 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.736, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Cristian, arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal, com a presumpte responsable de la comissió, entre d’altres, de la infracció
consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense
morrió el dia 12 d’agost 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.
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La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 15 de gener de 2018.
En data 24 de gener de 2018 el senyor Cristian va presentar un escrit segons el qual
manifestava que reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat en els fets objecte
de l’expedient, però li era impossible pagar la sanció, ja que es trobava a l’atur i era
insolvent; així mateix sol·licitava compensar la sanció amb una actuació cívica
substitutòria.
En data 15 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Cristian 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.
De la revisió de l’expedient i de l’escrit d’al·legacions es desprèn que el reconeixement
voluntari de la responsabilitat en la comissió d’una infracció comporta que es pugui
aplicar una reducció del 20% sobre la sanció proposada, però com el senyor Cristian
no ha efectuat el pagament voluntari de la sanció no es pot aplicar una altra reducció
del 20% addicional sobre la sanció proposada, motiu pel qual escau dictar resolució
només amb una reducció del 20% de la sanció proposada, per reconeixement voluntari
dels fets, i finalitzar el procediment.
Així mateix, no es pot estimar la sol·licitud de compensació de la sanció amb una
actuació cívica substitutòria atès que la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, no preveu la
compensació de sancions amb una actuació cívica substitutòria.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 15 de febrer de
2018 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 la petició d’actuació cívica substitutòria sol·licitada pel senyor
Cristian el dia 24 de gener de 2018, i, en conseqüència, imposar-li una sanció de doscents quaranta euros amb quaranta-dos cèntims (240,42 €) que correspon a la
reducció del 20 % de la sanció que procedeix, atès que en data 24 de gener de 2018
va reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat en els fets objecte de l’expedient,
com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos
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considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 12 d’agost de
2017, al terme municipal de Terrassa, en contra de 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. Informar-lo que, pel que fa al pagament de la sanció, pot sol·licitar
l’ajornament o bé el fraccionament, presentant una instància a les oficines del Servei
de Recaptació de l’Ajuntament, situades a la plaça Didó de Terrassa.
TERCER. Arxivar l’expedient.
QUART. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

5.7 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 555/2017):
En data 14 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.674, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Max, arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en
deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip
985113000936242, el dia 10 de setembre de 2017, el qual es va barallar amb un altre
gos que estava a la via pública i li va provocar diverses lesions, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €) tenint
en compte la transcendència social i el perjudici causat, d’acord amb l’article 64 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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 hàbils 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 30 de gener
de 2018, 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 Max no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 28 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Max era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
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El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua 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.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de febrer de
2018 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 Max una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord
amb l'article 63 i l’article 64 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, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el
gos amb microxip 985113000936242, el dia 10 de setembre de 2017, el qual es va
barallar amb un altre gos que estava a la via pública i li va provocar diverses lesions, al
terme municipal de Terrassa, tenint en compte la transcendència social i el perjudici
causat en la comissió de la infracció, 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.

5.8 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 577/2017):
En data 14 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.673, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Óscar, 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 sense morrió el dia
25 de setembre 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 €).
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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 30 de gener
de 2018, 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 Óscar no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 28 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Óscar 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 28 de febrer de
2018 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 Óscar 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 25 de setembre 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.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 19

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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.

5.9 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 593/2017):
En data 14 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.675, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Ana Maria, arran d’una acta d’identificació de
Policia municipal, com a presumpta responsable de la comissió, entre d’altres, de la
infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs
públics sense morrió el dia 26 de setembre 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 30 de gener
de 2018, 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 Ana
Maria no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 28 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Ana Maria 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.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de febrer de
2018 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 Ana Maria 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 26 de setembre 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.

5.10 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 615/2017):
En data 18 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.730, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Cristian, arran d’un document de recuperació del
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 9 d’agost de 2017, com a
presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip 985113000945287, el dia 7
d’agost 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 hàbils 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 al seu domicili el dia 15 de gener de 2018.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Cristian no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 5 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Cristian era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua 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.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 5 de febrer de
2018 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 Cristian 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, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de
la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment
perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua,
en relació amb el gos amb microxip 985113000945287, el dia 7 d’agost 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.

5.11 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 699/2017):
En data 18 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.734, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Neus, arran de l’acta i l’acta d’identificació
d’animals, ambdues de Policia municipal i de data 5 de novembre de 2017, com a
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presumpta responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos
considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a
llocs d’ús públic en general el dia 5 de novembre de 2017, al terme municipal de
Terrassa, el qual va sortir corrent vers diverses persones menors d’edat que, en fugir,
van resultar ferides, i es proposava la imposició d’una sanció de dos-cents euros (200
€), donada la transcendència social i el perjudici causat, d’acord amb l’article 64 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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 hàbils 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 al seu domicili el dia 8 de gener de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Neus no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 2 de febrer de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Neus era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la
via o espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa
tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de
l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per
valor econòmic des de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a
mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.502,53 €), segons l'article 63
de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 2 de febrer de
2018 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
13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Neus una sanció de dos-cents euros (200 €), d’acord
amb l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a
la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 5 de novembre de 2017, al
terme municipal de Terrassa, el qual va sortir corrent vers diverses persones menors
d’edat que, en fugir, van resultar ferides, tenint en compte la transcendència social i el
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perjudici causat, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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.

6. Aprovar la "Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a
diferents espais de la ciutat”. Exp. COAP 7/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Al novembre de 2017, el Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa,
seguint la seva tasca de millorar els espais públics de Terrassa, manifesta la necessitat
d’adequar diferents espais de la ciutat de Terrassa i per tant facilitar la mobilitat i millorar
la pavimentació.
Per aquest motiu, en data 13 de novembre de 2017, es va dictar resolució per part del
tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa per a la
contractació del treballs de redacció de la “Memòria valorada de millora de mobilitat i
pavimentació a diferents espais de la ciutat ” a OFEP, SA.
II.- L’objecte de la “Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents
espais de la ciutat ” és el de definir les actuacions per a millorar la mobilitat i la
pavimentació en diferents àmbits de la ciutat de Terrassa. Específicament en 12
àmbits que es reparteixen en 6 districtes.
L’objectiu principal és adequar aquests espais amb millores en la circulació dels
vianants en detriment de la circulació de vehicles.
Un altre aspecte important és el compliment de les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació en l’accés i utilització dels espais públics.
Els àmbits definits són els següents:
- LOT 1. Millora de la accessibilitat del carrer Pintor Vancells a Voluntaris
Olímpics
Districte 5:
1. Cruïlla carrer del Doctor Cistaré amb carrer del pintor Vancells
2. Cruïlla carrer del dibuixant Avellaneda amb carrer del pintor Vancells
3. Cruïlla carrer dels Voluntaris Olímpics amb carrer del dibuixant Avellaneda
- LOT 2. Millora de l’accessibilitat del carrer pintor Vancells a Abat Marcet
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Districte 5:
4. Cruïlla carrer del Maestrat amb carretera de Matadepera
5. Cruïlla carrer del Maestrat amb carrer del dibuixant Avellaneda
- LOT 3. Millora de la seguretat viària
Districte 4:
6. Cruïlla carrer Linne amb carrer Lavoisier
Districte 3:
7. Cruïlla carrer Gasòmetre amb carrer Guillem Muntanyans
- LOT 4. Millora d’accessos a parcs i places
Districte 2:
8. Carrer Guipúscoa amb Parc Guernika
Districte 6:
9. Carrer Mura a l’àmbit de les places Federico García Lorca i Rafael Alberti
Districte 4:
10. Cruïlla carrer de Pablo Iglesias amb carrer d’Icària
- LOT 5. Millora de la mobilitat i la pavimentació
Districte 1:
11. Cruïlla carrers de Miquel Servent, Menéndez i Pelayo i Passeig de Joan Miró
Districte 5:
12. Carrer Torrent de les Monges
III.- La “Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la
ciutat” té un pressupost de contractació amb IVA exclòs de quatre-cents trenta-dos mil
quatre-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims (432.489,48 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de cinc-cents vint-i-tres mil tres-cents dotze
euros amb vint-i-set cèntims (523.312,27 €), desglossat per lots de la següent manera:
LOT 1. : La “Millora de la accessibilitat del carrer Pintor Vancells a Voluntaris Olímpics”
té un pressupost de contractació amb IVA exclòs de cent trenta-un mil sis-cents divuit
euros amb divuit cèntims (131.618,18 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs
de cent cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta-vuit euros (159.258,00 €)
LOT 2. : La “Millora de l’accessibilitat del carrer pintor Vancells a Abat Marcet” té un
pressupost de contractació amb IVA exclòs de setanta-tres mil dos-cents seixanta-vuit
euros amb deu cèntims (73.268,10 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de
vuitanta-vuit mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (88.654,40 €)
LOT 3.: La “Millora de la seguretat viària” te un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de vuitanta-un mil cent tretze euros amb quaranta-un cèntims (81.113,41 €) i un
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pressupost de contractació amb IVA inclòs de noranta-vuit mil cent quaranta-set euros
amb vint-i-tres cèntims (98.147,23 €)
LOT 4.: La “Millora d’accessos a parcs i places” te un pressupost de contractació amb
IVA exclòs de noranta-un mil cinc-cents setanta-cinc euros amb trenta-un cèntims
(91.575,31 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent deu mil vuit-cents
sis euros amb tretze cèntims (110.806,13 €)
LOT 5.: La “Millora de la mobilitat i la pavimentació” te un pressupost de contractació
amb IVA exclòs de cinquanta-quatre mil nou-cents catorze euros amb quaranta-nou
cèntims (54.914,49 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de seixanta-sis mil
quatre-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims (66.446,53 €)
El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de cinc (5) mesos.
IV.- La cap d’Obra Pública i Manteniment ha emès un informe, de data 2 de febrer de
2018, favorable a l’aprovació d’aquesta memòria valorada, en tant que considera que
assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en relació amb les característiques i
l'abast dels treballs a realitzar, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient
per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades
de conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix
reglament per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a que es refereixen els
articles 34 i 35 d’aquest reglament. Com a conseqüència, en aquest cas, no és
preceptiu sotmetre aquesta memòria a informació pública.
V.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VI.- L’alcalde - president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a
diferents espais de la ciutat”, redactada en data desembre de 2017 per l’empresa
OFEP, SA, amb un pressupost de contractació amb IVA exclòs de quatre-cents trentados mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims (432.489,48 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de cinc-cents vint-i-tres mil tres-cents dotze
euros amb vint-i-set cèntims (523.312,27€), desglossat per lots de la següent manera:
LOT 1: La “Millora de la accessibilitat del carrer Pintor Vancells a Voluntaris Olímpics”
té un pressupost de contractació amb IVA exclòs de cent trenta-un mil sis-cents divuit
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euros amb divuit cèntims (131.618,18 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs
de cent cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta-vuit euros (159.258,00 €)
LOT 2: La “Millora de l’accessibilitat del carrer pintor Vancells a Abat Marcet” té un
pressupost de contractació amb IVA exclòs de setanta-tres mil dos-cents seixanta-vuit
euros amb deu cèntims (73.268,10 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de
vuitanta-vuit mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (88.654,40 €)
LOT 3: La “Millora de la seguretat viària” te un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de vuitanta-un mil cent tretze euros amb quaranta-un cèntims (81.113,41 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de noranta-vuit mil cent quaranta-set euros
amb vint-i-tres cèntims (98.147,23 €)
LOT 4: La “Millora d’accessos a parcs i places” te un pressupost de contractació amb
IVA exclòs de noranta-un mil cinc-cents setanta-cinc euros amb trenta-un cèntims
(91.575,31 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent deu mil vuit-cents
sis euros amb tretze cèntims (110.806,13 €)
LOT 5: La “Millora de la mobilitat i la pavimentació” te un pressupost de contractació
amb IVA exclòs de cinquanta-quatre mil nou-cents catorze euros amb quaranta-nou
cèntims (54.914,49 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de seixanta-sis mil
quatre-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims (66.446,53 €)
El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de cinc (5) mesos.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (etauler) i a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació
pública, per tal de donar més transparència i proximitat a la tramitació de les
aprovacions de les memòries valorades gestionades per aquest Ajuntament.

7. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de millores i reparacions de
la pista d’atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa” a Terrassa.
Exp. COAP 11/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- La pista d’atletisme situada dins el complex d’equipament de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa es troba en la actualitat en mal estat de conservació ja que
esta desgastada i desenganxada en bona part de la superfície. En alguns punts fins i
tot es poden observar forats els quals han permès l’entrada d’aigua de pluja, produint
petites germinacions de vegetació.
Per aquest motiu, els tècnics del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de
Terrassa han redactat el “Projecte bàsic i d’execució de millores i reparacions de la
pista d’atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa a Terrassa”.
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II.- L’objecte d’aquest projecte és definir tècnicament i econòmica els elements d’obra
necessaris per a efectuar la renovació de la superfície de la pista d’atletisme i procedir
a una sèrie de reparacions i operacions de manteniment i/o reposicions que
l’envelliment de la instal·lació ha fet necessàries.
Així doncs, es substituirà el paviment actual en la seva totalitat, que està molt malmès,
per un de nou. Aprofitant la intervenció també s’actuarà sobre la instal·lació de
sanejament per a assegurar un bon drenatge de la pista.
III.- La memòria valorada té un pressupost d’execució material de quatre-cents
cinquanta-dos mil set-cents dinou euros amb vint-i-quatre cèntims (452.719,24 €), un
pressupost d’execució per contracte de cinc-cents trenta-vuit mil set-cents trenta-cinc
euros amb vuitanta-nou cèntims (538.735,89 €) (sense IVA) i de sis-cents cinquantaun mil vuit-cents setanta euros amb quaranta-tres cèntims (651.870,43 €) (amb IVA).
El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de quatre (4) mesos. (COAP
11/2018).
IV.- La cap del Servei de Patrimoni i Manteniment considera que el document assoleix
el nivell de contingut i concreció adequats en relació amb les característiques i l'abast
dels treballs a realitzar, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la
seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i tanmateix s’adequa
a allò disposat en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut
mínim del projecte d’obres definit a l’article 235.1 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.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 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.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde - president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local..
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de millores i reparacions
de la pista d’atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa a Terrassa”,
redactat al novembre de 2017 pels Serveis de Patrimoni i Manteniment l’Ajuntament de
Terrassa, amb un pressupost d’execució material de quatre-cents cinquanta-dos mil
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set-cents dinou euros amb vint-i-quatre cèntims (452.719,24 €), un pressupost
d’execució per contracte de cinc-cents trenta-vuit mil set-cents trenta-cinc euros amb
vuitanta-nou cèntims (538.735,89 €) (sense IVA) i de sis-cents cinquanta-un mil vuitcents setanta euros amb quaranta-tres cèntims (651.870,43 €) (amb IVA). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de quatre (4) mesos. (COAP 11/2018).
SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

8. Ratificar el decret número 1507, de 2 de febrer de 2018, que accepta de la
Diputació de Barcelona un increment de la subvenció per al Projecte
d’Orientació a les Transicions Educatives, dintre del Programa Complementari
de Transicions Educatives per al curs 2017-2018, per un import de 1.004,06 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 1507, de 2 de
febrer de 2018:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de juny de 2017 va
aprovar el Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per
al curs 2017-2018 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona publica al
BOP de data 5 de juliol de 2017, l’aprovació de l’esmentat Programa i el seu règim
regulador.
3. L’Ajuntament de Terrassa va aprovar sol·licitar aquest programa complementari que
té tres línies d’actuació:
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 5 d’octubre, va
aprovar la concessió dels esmentats ajuts, publicats al BOP de data 11 d’octubre de
2017. A l’Ajuntament de Terrassa ens concedeixen els següents:
Línia 1: Accés a CFGS
Accés a CFGM
Línia 2: PFI
Línia 3: PTT

16.300,00 €
11.500,00 €
16.505,05 €
0,00 €

5. En data 12 de gener de 2018, té entrada al registre general de l’Ajuntament de
Terrassa un escrit de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona, on ens comunica que, com a conseqüència de saldos alliberats per
renúncies, acceptacions parcials i acceptacions desestimades han aprovat incrementar
l’import de concessió dels Ajuts del programa Complementari de Transicions
Educatives per al curs 2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs locals 2016-2019, per
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la qual cosa a l’Ajuntament de Terrassa ens han concedit un increment de 1.004,06 €
en la Línia d’actuació número 2.
Fonaments de dret
1. De conformitat al el Règim regulador del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2017-2018 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.
2. D’acord a la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
3. Com a alcalde president de l’Ajuntament de Terrassa, en ús del que preveu l’article
53 del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,
DECRETO:
PRIMER. Acceptar de la Diputació de Barcelona, un increment de la subvenció per al
Projecte d’Orientació a les Transicions Educatives, en règim de concurrència pública,
dintre del Programa Complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018,
Línia 2 PFI, per un import de 1.004,06 €, resultant una concessió final d’un total de
17.509,11 €.
SEGON. Elevar el contingut d’aquest Decret a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.

9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores, 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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