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Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Javier García Romero

09/2018

25 MAIG 2018

El vint-i-cinc de maig 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
accidental, Amadeu Aguado i Moreno.

Marc Armengol i Puig
Eva Candela López
Jordi Rueda Muñoz

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 Félix Gómez Munné, com a
interventor general.

Membres excusats
Alfredo Vega López
Manuel Giménez Guardia
Adrián Sánchez Morales
Gracia García Matute
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Félix Gómez Munné

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.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada l’11 de maig de 2018 (08/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió de l’11 de maig de 2018
(08/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar definitivament el "Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes
de la sala Muncunill". Exp. COAP 12/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 2 de març de 2018,
va disposar aprovar inicialment el “Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes
de la sala Muncunill”, amb un pressupost d’execució material de tres-cents vint-i-vuit
mil cinc-cents setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (328.572,58 €), un
pressupost de contractació de tres-cents noranta-un mil un euros amb trenta-set
cèntims (391.001,37 €) (sense IVA) i de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros
amb seixanta-sis cèntims (473.111,66 €) (amb IVA).
El document ha estat sotmès al tràmit preceptiu d’informació al públic i, una vegada
finalitzat el termini previst a l’efecte no consta que s’hagi presentat cap al·legació
contra el document aprovat inicialment, segons es desprèn del certificat emès pel
Secretari General de la Corporació que obra a l’expedient.
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.
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 definitivament el “Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes
de la sala Muncunill””, amb un pressupost d’execució material de tres-cents vint-i-vuit
mil cinc-cents setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (328.572,58 €), un
pressupost de contractació de tres-cents noranta-un mil un euros amb trenta-set
cèntims (391.001,37 €) (sense IVA) i de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros
amb seixanta-sis cèntims (473.111,66 €) (amb IVA), i un termini d’execució de les
obres de quatre (4) mesos.
SEGON. Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació definitiva d'aquest projecte, al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament (e-tauler).
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3. Aprovar la proposta d'Acta administrativa de cessió a favor de l'Ajuntament de
Terrassa d'una finca de 203,78 m2 de superfície emplaçada al carrer de l'Àliga,
número 10, per a ser destinada a zona verda. Exp. GSOL 2/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Els Srs. Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina López García són propietaris
d’una finca emplaçada al Carrer de l’Àliga, núm. 10, de Terrassa, corresponent a la
finca registral núm. 83.297, inscrita en el Registre núm. 1 Secció 2a. de Terrassa, al
tom 2.453, llibre 1.351, foli 123.
La finca esmentada es troba inclosa dins el Pla parcial d’ordenació del Sector El
Sosiego, quin sistema d’actuació era el de cooperació. D’acord amb les previsions del
planejament esmentat, l’Ajuntament resultà recepcionari de les cessions de sòl
destinades al 10% de l’aprofitament mig, a infraestructures, a equipaments i a zones
verdes i vials. Mitjançant acord de Ple de data 29 de setembre de 1994, l’Ajuntament
de Terrassa va acceptar les cessions i aprovar les actes de cessió de data 13 de juliol
de 1994 signades pels representants de l’Ajuntament i de la societat CUATTRO SA
per les quals es formalitzaren les cessions obligatòries i gratuïtes a favor de
l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament mig, a infraestructures, a
equipaments i a zones verdes i vials, d’acord amb allò que estableix el Pla Parcial
d’Ordenació del sector El Sosiego. Les actes esmentades no es van tenir accés al
Registre de la Propietat.
En data 31 de juliol de 2017, els senyors Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina
López García han sol·licitat a aquest Ajuntament l’assenyalament d’alineacions i
rasants de la finca de referència, de conformitat amb les previsions del POUM, per a la
delimitació de la part dels terrenys que actualment són de la seva propietat i que, en el
marc de l’esmentat expedient (ALRA 11/2017), s’ha pogut constatar que han de ser
destinats a zona verda, sense que el seu moment es procedís a formalitzar la seva
cessió.
Mitjançant escrit de 29 de gener de 2018, els esmentats propietaris han sol·licitat
llicència d’obres majors amb número d’expedient OMOB 20/2018, per a construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció.
Per instància de data 2 de març de 2018, el senyor Santiago Manuel Pérez ha
sol·licitat a aquest Ajuntament que es procedeixi a la formalització de la cessió de la
porció de terreny que forma part de la finca de la seva propietat, afectada per espais
lliures segons les previsions del Pla parcial referit i pendent de plasmació documental,
tal i com s’ha indicat, per tal de poder procedir a l’obtenció de la corresponent llicència
de construcció de l’habitatge unifamiliar.
La porció de terreny que ha de ser objecte de cessió a favor d’aquesta Corporació,
mitjançant acta administrativa, té una superfície de 203,78 m² i es troba emplaçada al
Carrer de l’Àliga número 10, de Terrassa.
Aquesta porció s’haurà de segregar prèviament de la major finca que es descriu a
continuació:
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“URBANA: Porción de terreno, con frente a la calle de l’Àliga, número 10 de esta
ciudad de Terrassa. Tiene una superfície de seiscientos noventa y cinco metros
cuadrados de superfície. LINDA: por el frente con calle de l’Àliga; por el fondo con
fincas números nueve y once de la calle Falciot, antes parcela número uno; por la
derecha con zona verde y por la izquierda con finca número doce de su misma
calle, antes parcela número siete”.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat núm. 1, Secció 2a. de Terrassa, al tom
3099, llibre 1997, foli 135, finca núm. 83297.
TITOL: Pertany als consorts Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina López
García per meitats indivises i per títol de compravenda, mitjançant escriptura
autoritzada a Terrassa, pel notari Alfredo Arbona Casp, núm. de protocol 2.795, el
7 de desembre de 2016, que va motivar la inscripció 6a., de data 24 de gener de
2017, al foli 135, del tom 3099, llibre 1997.
CÀRREGUES: Aquesta finca es troba gravada amb les càrregues següents:
1. Hipoteca a favor de la CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS en garantia d’un
compte de crèdit de QUARANTA MIL EUROS de principal, fins a un màxim de
QUATRE MIL QUATRE-CENTS EUROS, al tipus inicial del 6 per cent anual i sent
el tipus màxim del 19 per cent anual, fins a un màxim de QUINZE MIL DOSCENTS EUROS, al tipus màxim d’interès de demora del 24,11 per cent anual , la
quantitat de SET MIL CINC-CENTS DOTZE AMB SEIXANTA-CINC EUROS per a
costes. Per un termini de TRENTA-SIS MESOS, a partir del dia vint-i-sis de juliol
de dos mil deu, que finalitzarà el dia vint-i-sis de juliol de dos mil tretze. S’ha
designat com a domicili per a notificacions el carrer Àvila 12 (Terrassa) i s’ha tasat
la finca, per al cas de subhasta, en VUITANTA MIL EUROS. Va ser constituïda
mitjançant escriptura autoritzada el vint-i-sis de juliol de l’any dos mil deu pel notari
de Terrassa Sr. Luis Gasch Cabot, número 1151 del seu protocol, que va motivar
la inscripció 5a., de data 27 d’agost de 2010, al tom 2.453, llibre 1.351, foli 124.
Aquesta càrrega ha estat objecte de cancel·lació administrativa, d’acord amb la
informació de l’entitat bancària que consta a l’expedient.
2. Afecció fiscal per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, per cinc anys, segons nota al marge de la inscripció 6., de data 24
de gener de 2017.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5690220DF1959H0001UI
La porció de terreny objecte de cessió per espai lliure té la següent descripció:
“URBANA: Porció de terreny, amb front al carrer de l’Àliga número 10 d’aquesta
ciutat de Terrassa. Té una superfície de dos-cents tres metres quadrats amb
setenta-vuit decímetres (203,78 m2). LINDA: pel seu front amb carrer de l’Aliga, al
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fons sud i a la dreta oest amb zona verda i a l’esquerra est amb la resta de finca
matriu de la qual se segrega”.
Un cop efectuada la segregació de la porció de terreny objecte de cessió queda una
resta de finca matriu amb la següent descripció:
“URBANA: Porció de terreny, amb front al carrer de l’Aliga, número 10 d’aquesta
ciutat de Terrassa. Té una superfície de quatre-cents noranta-un metres quadrats
amb vint-i-dos decímetres quadrats (491,22 m2). LINDA: pel seu front amb carrer
de l’Aliga; pel fons sud amb finques números 9 i 11 del carrer del Falciot; a la dreta
oest amb porció de terreny que se segrega per a ser destinada a espai lliure i a
l’esquerra est amb finca número 12 del carrer de l’Àliga”.
Així doncs, a la vista dels anteriors antecedents, s’ha formulat una proposta d’acta
administrativa de cessió obligatòria i gratuïta, a favor de l’Ajuntament, de la finca
descrita en l’anterior antecedent, per a la seva signatura i posterior inscripció en el
Registre de la Propietat, tot incorporant en el document els aspectes que s’han
esmentat.
Els articles 44.1 c) i 127 a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme, així com l’article 42 b) del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, determinen els deures
cessió dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat dels
terrenys reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics.
L’article 21.1 j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada
per la Llei 11/1999 i l’article 53.1 s) 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, atribueix la
competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística a l’Alcalde del
municipi. No obstant, el Decret 5772, de data 19 de juny de 2015 de delegacions
d’Alcaldia va disposar la delegació de l’esmentada competència a favor de la Junta de
Govern i, concretament, la delegació de l’adopció de tots els actes administratius en
matèria de gestió urbanística.
Un cop s’hagi formalitzat la cessió obligatòria de referència a favor d’aquesta
Corporació mitjançant la signatura de l’acta administrativa esmentada serà necessari
procedir a la inscripció d’aquesta al Registre de la Propietat de Terrassa. En aquest
sentit les despeses que es derivin de la inscripció esmentada aniran a càrrec dels Srs.
Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina López García.
Per tant, vistos els antecedents i la corresponent justificació legal, resulta procedent
proposar l’aprovació i posterior signatura de l’acta administrativa de referència, per tal
de procedir a la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Terrassa, de la
porció de terreny de 203,78 m2 de superfície descrita a l’antecedent VI de l’informe
jurídic que consta a l’expedient, i emplaçada al Carrer de l’Àliga, núm. 10, de Terrassa.
Vistos els antecedents, l’informe jurídic emès en data 10 de maig de 2018 pel Servei
de Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació, i en compliment del Decret
d’Alcaldia número 10222, d’1 de desembre de 2017, de nomenaments i delegacions
d’Alcaldia, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Aprovar la proposta d’acta administrativa de cessió a favor d’aquesta
Corporació de la porció de terreny de 203,78 m2 de superfície, emplaçada al Carrer de
l’Àliga, 10, per a ser destinada a espai lliure, (clau P3 del POUM vigent), propietat dels
senyors Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina López García per a la seva
formalització i inscripció registral, de conformitat amb les previsions del Pla parcial
d’ordenació del Sector El Sosiego .
SEGON. Condicionar l’executivitat dels efectes de la llicència d’obres majors que es
sol·licita (OMOB 20/2018) a la signatura de l’acta que es proposa aprovar.
TERCER. Condicionar els efectes de l’acta que es proposa aprovar a la prèvia
cancel·lació registral de la hipoteca descrita a l’antecedent VI, que serà requisit
imprescindible per a l’assabentat de la comunicació de la primera utilització i
ocupació. Pel que fa a la nota d’afecció fiscal a l’Impost de Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats, atesa la compatibilitat d’aquesta afecció amb la seva
destinació, no resulta necessari el seu previ aixecament.
QUART. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o a qui
aquest designi, per a la signatura de l’esmentada acta administrativa de cessió i per a
la realització de totes les actuacions que resultin necessàries per al compliment dels
presents acords, fins i tot, d’esmena i/o rectificació de la pròpia acta, sempre que no
s’alteri el seu contingut essencial.
CINQUÈ. Notificar els presents acords als senyors Santiago Manuel Pérez Fernández i
Cristina López García, propietaris de la finca de referència, que serà objecte de cessió
obligatòria.
SISÈ. Requerir als senyors Santiago Manuel Pérez Fernández i Cristina López García,
per tal que, una vegada li sigui notificat el present acord, en el termini d’un mes,
procedeixi a la formalització de l’acta administrativa de referència.

4. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (15 expedients: IPMA 78/2017,
IPMA 223/2017, IPMA 283/2017, IPMA 379/2017, IPMA 461/2017, IPMA 610/2017,
IPMA 612/2017, IPMA 623/2017, IPMA 639/2017, IPMA 640/2017, IPMA 662/2017,
IPMA 679/2017, IPMA 720/2017, IPMA 722/2017 i IPMA 775/2017)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 78/2017):
En data 22 de novembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.158, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Luís, com a presumpte responsable de la comissió
de les infraccions consistents, la primera, en ser propietari d’un gos de raça
considerada com a potencialment perillosa no inscrit al Registre d'animals de
companyia i, la segona, 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 7 de febrer de 2017, la consulta
efectuada al Registre d'animals de companyia - ANICOM i la consulta efectuada al
Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de Terrassa, ambdues en
data 21 de novembre de 2017, i es proposava la imposició d’una sanció de seixanta
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euros amb deu cèntims (60,10 €) per la primera infracció i de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) per la segona infracció.
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.
El senyor Quevedo, en data 29 de desembre de 2017, va presentar un escrit
d’al·legacions segons el qual manifestava que la gossa, de nom Lya amb microxip
982000192852519, era propietat de la senyora Ivette tanmateix, no sol·licitava la
llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
En data 30 de gener de 2018 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava, primer, estimar les al·legacions relatives a la titularitat
del gos i, segon, continuar la tramitació del procediment sancionador en relació amb 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 conductor
d’un gos de raça considerada potencialment perillosa – tal i com havia quedat acreditat
mitjançant l’acta d’identificació de la Policia municipal de data 7 de febrer de 2017 –
necessita posseir la llicència administrativa que l’habiliti i, en conseqüència, es
proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), 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, i se li atorgava un
termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord
amb l’article 89 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat el dia 27 de febrer de 2018, després d’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 Luís no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova ni havia aportat la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 18 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Luís 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
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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 18 d’abril 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 Luís 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 223/2017):
El senyor David és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 977200007402362 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 22 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 11.017, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Uribe 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
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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 6 de febrer 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 David 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 10 de abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor David 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 10 d’abril 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 David 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.
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TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. 283/2017):
En data 22 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 11.047, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Gladys, com a presumpta responsable de la
comissió, entre d’altres, 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 denúncia per infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos del Cos de Mossos d’Esquadra de data 24 de maig de
2017 i diligències del Cos de Mossos d’Esquadra amb referència 420378/2017 AT
USC TERRASSA, la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa el dia 18 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 i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant
la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 6 de febrer 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 Gladys
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 12 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Gladys 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 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

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 10

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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 12 de març 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 Gladys 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 379/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.030, 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.
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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 19 de gener de 2018, mitjançant acord de la Junta de govern local de
l’Ajuntament de Terrassa, se li va imposar una sanció de tres-cents euros amb
cinquanta-dos cèntims (300,52 €), amb motiu 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, d’acord amb 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.
En data 20 de febrer de 2018 la senyora Ivette va interposar recurs de reposició
segons el qual manifestava que el gos, de nom Bruno, no era de raça considerada
potencialment perillosa i que en el seu moment havia presentat tota la documentació i
el certificat veterinari conforme no ho era i que la referència de la instància era 110214.
En data 3 de març de 2018 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.
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 i de la consulta efectuada al Registre d’Animals de
Companyia – ANICOM es desprèn que en data 27 de novembre de 2017 es va
rectificar la raça de l’animal identificat amb microxip 981098106120689 i de nom
Bruno, essent la raça que consta actualment al registre encreuament de mastí
espanyol i llebrer, raça que no pertany a una de les consideres potencialment perillosa
i procedeix l’estimació del recurs.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de març 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. Estimar el recurs interposat per la senyora Ivette, en data 20 de febrer de
2018, contra l’acord de la Junta de govern local de data 19 de gener de 2018, atès que
s’ha comprovat que actualment el gos amb microxip 981098106120689 i de nom
Bruno consta inscrit al Registre d’animals de companyia – ANICOM com a raça
encreuament mastí espanyol i llebrer, per tant, no és de raça considerada
potencialment perillosa i, en conseqüència, ANUL·LAR la sanció imposada.
SEGON. Informar-la que, d’acord amb l’article 60.2.g) de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals, els animals han de circular a les vies o espais públics
lligats mitjançant un collar o arnès i una corretja o cadena.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 461/2017):
En data 22 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 448, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Marco, 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 dues actes d’identificació de la Policia municipal de data 17 de juliol de 2017
i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa el dia 17 de gener de 2018, 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 al seu
domicili el dia 7 de febrer de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Marco no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
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sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
En data 12 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Marco 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de març 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 Marco 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. 610/2017):
En data 16 de juny de 2017, mitjançant la resolució número 5.484, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – american
staffordshire terrier - identificat amb el microxip 981098104128679, propietat del
senyor Manuel, amb efectes des del dia 15 de juny de 2017.
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Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 17 de juliol de 2017,
per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
En data 18 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 326, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Manuel com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en l’abandonament d’un animal, de raça considerada com a
potencialment perillosa, amb efectes des del dia 15 de juny 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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 12 de febrer 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 Manuel no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 10 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Manuel era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
L’article 9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació
amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, prohibeix l’abandonament d’animals.
L’incompliment està qualificat com a molt greu, segons l’article 62.4.c) de l’Ordenança,
en relació amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i li correspon una sanció 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 municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 10 d’abril 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
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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 al senyor Manuel 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 l’abandonament d’un gos de la seva propietat,
de raça considerada potencialment perillosa, identificat amb el microxip
981098104128679, amb efectes des del dia 15 de juny de 2017, incomplint l’article 9.c)
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l'article
13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 612/2017):
En data 18 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.727, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Lluís, arran de dos documents de recuperació del
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 29 de juliol de 2017 i 23 de
setembre 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 98109810485462, els dies 29 de juliol de 2017 i 23 de setembre de 2017, al
terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de cinc-cents
euros (500 €), tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, 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 12 de febrer
de 2018, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Lluís no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 10 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Lluís 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 10 d’abril 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 Lluís una sanció de cinc-cents euros (500 €), 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 98109810485462, el dia 29 de juliol de 2017 i el dia 23 de setembre
de 2017, al terme municipal de Terrassa, tenint en compte la reiteració 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.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 623/2017):
El senyor Manuel és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 985154000124337 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 19 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 382, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Manuel 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, en base 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, 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
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 12 de febrer 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 Manuel 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 12 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Manuel 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.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de març 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 Manuel 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 639/2017):
En data 23 de gener de 2017, mitjançant la resolució número 627, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – pit bull terrier
americà - identificat amb el microxip 981098104836660, propietat de la senyora
Yesica, amb efectes des del dia 20 de gener de 2017.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 17 de febrer de 2017,
per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
En data 18 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 325, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Yesica com a presumpta responsable de la
comissió de la infracció consistent en l’abandonament d’un animal, de raça
considerada com a potencialment perillosa, amb efectes des del dia 20 de gener 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
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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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 27 de febrer 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 Yesica
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 2 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Yesica era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
L’article 9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació
amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, prohibeix l’abandonament d’animals.
L’incompliment està qualificat com a molt greu, segons l’article 62.4.c) de l’Ordenança,
en relació amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i li correspon una sanció 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 municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 2 de maig 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 Yesica 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 l’abandonament d’un gos de la
seva propietat, de raça considerada potencialment perillosa, identificat amb el microxip
981098104836660, amb efectes des del dia 20 de gener de 2017, incomplint l’article
9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb
l'article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
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TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 640/2017):
En data 9 de gener de 2017, mitjançant la resolució número 146, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – staffordshire
terrier americà - identificat amb el microxip 981098104686108, propietat del senyor
Andrés, amb efectes des del dia 30 de desembre de 2016.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 16 de febrer de 2017,
per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
En data 18 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 327, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Andrés com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en l’abandonament d’un animal, de raça considerada com a
potencialment perillosa, amb efectes des del dia 30 de desembre de 2016, 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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 6 de febrer de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Andrés no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Andrés era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
L’article 9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació
amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, prohibeix l’abandonament d’animals.
L’incompliment està qualificat com a molt greu, segons l’article 62.4.c) de l’Ordenança,
en relació amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i li correspon una sanció des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
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vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 7 de març 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 Andrés 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 l’abandonament d’un gos de la seva propietat,
de raça considerada potencialment perillosa, identificat amb el microxip
981098104686108, amb efectes des del dia 30 de desembre de 2016, incomplint
l’article 9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació
amb l'article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos.
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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 662/2017):
En data 19 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.863, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Kile, 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 de raça considerada potencialment perillosa a llocs públics sense
morrió el dia 29 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.
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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 7 de febrer 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 Kile no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 13 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Kile 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 13 d’abril 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 Kile 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 29 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 679/2017):
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En data 19 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.858, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Verónica, com a representant legal del senyor
Diego, menor d’edat, arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 24
d’octubre de 2017, 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 24 d’octubre 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 7 de febrer 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 Verónica
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 9 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Verónica 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 9 de març 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 Verónica com a representant legal del senyor Diego,
menor d’edat, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €),
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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 24 d’octubre 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 720/2017):
En data 22 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.959, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Abdelhak, 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 de raça considerada potencialment perillosa a llocs
públics sense morrió el dia 12 de novembre 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 personalment al seu domicili el dia 16 de gener de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Abdelhak
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 17 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Abdelhak 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
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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 17 d’abril 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, 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 al senyor Abdelhak 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 sense morrió a la via o espai públic el dia 12 de novembre 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 722/2017):
En data 10 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 169, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Manuel, en base a l’acta d’identificació de Policia
municipal de data 12 de novembre de 2017, com a presumpte responsable de la
comissió, entre d’altres, de la infracció consistent en trobar-se dos gossos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús
públic en general, el dia 12 de novembre de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es
proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €).
A la resolució 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
comunicava que tenia un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de
rebre la notificació, per formular al·legacions i aportar els documents que estimés
convenient en defensa dels seus drets o interessos, així com per proposar els mitjans
de prova de que intentés valer-se, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
S’indicava, també, 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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 12 de febrer 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 Manuel no
havia formulat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de març de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Manuel 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
48.1 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 març 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 Manuel 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, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en trobar-se dos gossos de raça considerada potencialment
perillosa sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 12
de novembre de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48.1 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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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 775/2017):
En data 22 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 447, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Olga, arran d’un document de recuperació del
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 28 de novembre de 2017, com
a presumpta 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 985113001252805, el dia
17 de novembre 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 mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 de febrer
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 Olga no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 25 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Olga 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 25 d’abril 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
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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:
PROPOSA
PRIMER. Imposar a la senyora Olga 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 985113001252805, el dia 17 de novembre 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. Acceptar l’import de 502.112,96 € de suport econòmic consistent en el fons de
prestació Finançament de l’àmbit de benestar social 2017, atorgat per la
Diputació de Barcelona. Exp. INSU 27/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Expedient INSU 27/2018, referent a l’acceptació del fons de prestació Finançament de
l’àmbit de benestar social de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Fets
1. El Protocol del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona estableix els fons de prestació com una tipologia de recursos econòmics
concertables (clàusula 9.b) i la concessió directa com a procediment de concessió
d’aquests (clàusula 16.3 b).
2. L’article 11.1 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018 de la
Diputació de Barcelona exceptua els fons de prestació del requeriment de presentar
sol·licitud expressa per part de l’ens destinatari.
3. El Catàleg de serveis de l’any 2018 preveu el fons de prestació Finançament de
l’àmbit de benestar social, consistent en suport econòmic per finançar la prestació dels
serveis socials bàsics (com a mínim el 50%) i la resta per al desenvolupament de
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programes socials, i amb un import calculat en base a trams poblacionals i prenent
com a referència el padró municipal d’habitants d’1 de gener de 2017.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer
de 2018, ha aprovat la concessió a l’Ajuntament de Terrassa del fons de prestació
Finançament de l’àmbit de benestar social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 502.112,96 €.
5. Dades de la subvenció:
Servei responsable del projecte: Serveis Socials i Salut Comunitària
Termini d’execució: De l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre de 2018
Sistema de cobrament: Pagament parcial d’un 50% de l’import concedit un cop
presentada l’acceptació, la resta prèvia presentació de la justificació.
Sol·licitud: No procedeix
Import total del projecte: 1.395.423,38 €
Import sol·licitat: No procedeix
Import concedit: 502.112,96 €
Aportació municipal: 828.227,74 €
Disponibilitat pressupostària:
Concepte

L’Andana

El Rebost

Menjador Social
Dispositius
menjadors estiu hivern
Menjar a domicili
Socioresidencial
Escola de Família
Horta comunitària
Prevenció de les
Drogodependències
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Disposició
de crèdit
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 2
Capítol 4

Pressupost total (Veure Finançament Altres
Aportació
detall
als
documents Diputació
ingressos Municipal
adjunts)
18.206,75
279.155,39
125.000,00
0 154.155,39
260.948,64
5.318,40
56.600,61
188.695,01
56.000,00
0 132.695,01
126.776,00
18.509,90
111.750.00

130.259,90

63.000,00

0

67.259,90

Capítol 4

218.000,00

39.700,00

0

178.300,00

Capítol 2
Capítol 4
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
TOTALS

260.799,00
98.500,00

123.000,00
40.000,00

50.000,00
0

87.799,00
58.500,00

54.753,68

18.332,24

0

36.421,44

50.189,31

19.080,72

0

31.108,59

115.071,09

18.000,00

15.082,68

81.988,41

1.395.423,38

502.112,96

65.082,68

828.227,74

3.280,70
51.472.98
50.070,92
118,39
55.440,05
16.901,04
42.730,00
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Termini de justificació: 31 d’octubre de 2018
6. La directora de l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones ha emès un informe
en què proposa l’acceptació de la subvenció.
Fonaments de dret
1. Annex V, de procediment de tramitació de subvencions sol·licitades per
l’Ajuntament, de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Terrassa,
exercici 2018.
2. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona i el seu
Protocol general.
3. Catàleg de serveis de l’any 2018 i el seu règim regulador.
4. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de
febrer de 2018, d’aprovació de la concessió del fons de prestació Finançament de
l’àmbit de benestar social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia núm. 10222 d’a de desembre de
2017
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’import de 502.112,96 € de suport econòmic consistent en el fons
de prestació Finançament de l’àmbit de benestar social 2017 (Codi XGL 18/Y/249047),
corresponent a 2,32 € per 216.428 habitants (segons l’INE d’1 de gener de 2017).
SEGON. Ingressar l’import de 502.112,96 €, als conceptes pressupostaris següents:
18.000,00
123.000,00
37.412,96
323.700,00
502.112,96
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3413 31103 46100 Promoció de la Salut
3313 23104 46100 Ajut a domicili
3313 23103 46100 Projectes de suport
3313 23102 46100 Serveis Bàsics
TOTAL FINANÇAMENT
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TERCER. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació
que es relaciona, amb consideració de despesa elegible:
LLOC DE TREBALL

SERVEIS
SOCIALS

Auxiliar de gestió

%
20

Tècnica de gestió

25

Auxliar de gestió

15

Cap districte ASP

20

2 Auxiliar de gestió
Oficial serveis

SALUT I
COMUNITAT

10
100

Cap de Salut i Comunitat

20

Tècnica prevenció drogodependències

65

Tècnica de salut escolar

10

Tècnica salut comunitària

10

Auxiliar de gestió

15

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte.

6. Propostes urgents
Aprovar definitivament el Text Refòs dels Estatuts i Bases d'Actuació de la
futura Junta de Compensació del Sector Can Montllor. Exp. GURB 09/2017
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
El Pla de Millora Urbana PM-CMO001, Can Montllor, aprovat definitivament per acord
de Ple de data 29 de desembre de 2005 es correspon amb un sector de sòl urbà no
consolidat delimitat pel POUM, que comprèn els terrenys situats a llevant de la ciutat,
en el barri de les Arenes- La Grípia- Can Montllor, terrenys delimitats pel límit sud-est
pel sector de Can Petit i pel límit nord-est pel barri de les Arenes- La Grípia- Can
Montllor, que ocupa una superfície de 102.326 m2.
En desenvolupament de les determinacions de l’instrument de planejament esmentat,
els propietaris titulars en proindivís de la totalitat de sòl inclòs en l’àmbit amb dret a
aprofitament del Pla de Millora Urbana PM-CMO001 -Residencial Can Montllor, S.A i
Explotaciones Can Montllor, S.A- van formalitzar al seu dia la reparcel·lació voluntària
aprovada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 22 de febrer de
2008, junt amb l’apoderament especial atorgat a favor de la mercantil “Residencial Can
Montllor, S.A” per tal que, en general, pogués representar a la comunitat
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reparcel·latòria i desenvolupar totes les tasques que altrament li correspondrien a la
Junta de Compensació.
El projecte de reparcel·lació va ser inscrit al Registre de la Propietat número 2 de
Terrassa, en data 27 de maig de 2008. Així mateix, en data 4 d’abril de 2008, la Junta
de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector.
La mercantil “Explotaciones Can Montllor” té interès en constituir la Junta de
Compensació del sector, que a dia d’avui resulta necessària atès que actualment, per
a l’execució d’aquest àmbit de gestió no es compta amb la prèvia constitució de cap
entitat urbanística col·laboradora. En aquest sentit, l’apoderament especial de gestió
en el seu dia conferit a favor de “Residencial Can Montllor, S.A.” ha caducat,
transcorregut amb escreix el termini de 8 anys pel qual fou conferit.
En concret, la propietat ha manifestat la seva voluntat de reemprendre les actuacions
per a l’execució del sector, centrada en primer terme en impulsar la necessària revisió
del Projecte d’urbanització aprovat l’any 2008, atès el llarg període de temps
transcorregut des de la data.
La mercantil “Explotaciones Can Montllor, S.A” ostenta un percentatge de participació
dins l’àmbit del 51,30%; el Banco de Santander, un 38,8 % i la resta correspon a la
societat pública municipal “Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA”, per cessió
efectuada per l’Ajuntament de Terrassa mitjançant acord plenari adoptat en sessió de
30 de novembre de 2006 i modificat mitjançant acord plenari de data 27 de març de
2008. Les esmentades cessions van ser formalitzades mitjançant escriptura de data 10
de febrer de 2009, autoritzades a Terrassa, davant el notari Juan Manuel AlvarezCienfuegos Suárez (núm. 300 del seu protocol) i inscrites en el Registre de la Propietat
núm. 2 de Terrassa, en data 2 de març de 2009.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de novembre, va aprovar inicialment
els Estatuts i Bases d’Actuació de la futura Junta de Compensació del PM-CMO001,
Can Montllor, presentats en data 28 de setembre de 2017 per la societat mercantil
“Explotaciones Can Montllor, S.A.”, representada pel Sr. Pere Mollet.
Els esmentats Estatus i Bases d’Actuació es van sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 18 de gener de 2018. Així mateix es va dur a terme la
pràctica de les pertinents notificacions als interessats.
Mitjançant instància de data 16 de febrer de 2018 (núm. de registre d’entrada 124643),
i dins del termini d’informació pública, la societat Altamira Santander Real Estate, S.A,
representada pel Sr. Pedro Miguel Sánchez Torres, ha presentat escrit d’al·legacions
en relació amb determinades previsions de les Bases i articles dels Estatus que
hauran de regir la futura Junta de Compensació, tot sol·licitant l’adhesió a la mateixa,
així com ha posat en coneixement d’aquest Ajuntament la seva condició de propietària
de
diverses
les
finques
cadastrals
(núm.
9936023DG1093D0001SJ,
9936022DG1093D0001EJ, 9936021DG1093D0001JJ, 9936020DG1093D0001IJ,i
9936019DG1093D0001EJ) incloses dins del Sector Can Montllor, mitjançant escriptura
d’adjudicació formalitzada en data 5 de març de 2014 davant el Jutjat Mercantil, amb
número de protocol 418.
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Les esmentades rectificacions als Estatuts i Bases han estat valorades en l’informe de
subscrit per la representació jurídica de la societat mercantil EXPLOTACIONES CAN
MONTLLOR, S.A. i incorporades en el Text refós dels Estatuts i de les Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del PM-CMO001, Can Montllor presentats per
a la seva aprovació definitiva mitjançant instància de data 10 de maig de 2018 al
Registre General de l’Ajuntament de Terrassa (entrada núm. 092334). En aquest
sentit, resulta procedent assumir el contingut del referit informe i entendre procedent
en dret el seu contingut i els ajustos introduïts en el text refós.
Per tant, a la vista dels antecedents exposats, resulta procedent proposar a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva dels Estatuts i de les Bases
d’Actuació de la futura Junta de Compensació del PM-CMO001, Can Montllor, de
conformitat amb la següent
En virtut dels articles 130 i ss. del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, en endavant), així com de l’article 170 i ss. del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC), la modalitat de compensació bàsica té per objecte l’execució del planejament
en l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística per part de les persones propietàries del
sòl inclòs en el mateix. A aquests efectes, la iniciativa correspon als propietaris de,
com a mínim, el 50% de la totalitat del sòl inclòs dins l’àmbit objecte de
desenvolupament, percentatge que s’acompleix amb escreix tal i com es posa de
manifest als anteriors antecedents.
Mitjançant l’acord d’aprovació inicial es va posar de manifest la plena procedència en
dret per a la tramitació dels documents d’Estatus i Bases d’Actuació. En efecte, els
esmentats documents inclouen les determinacions previstes a l’article 197 del RLUC,
configurat com a contingut mínim necessari, i de l’article 198 del RLUC, com a
contingut potestatiu dels mateixos, de manera que resulten plenament ajustats a la
normativa d’aplicació.
Tal com s’ha exposat en els antecedents, l’acord d’aprovació inicial ha estat sotmès al
preceptiu tràmit d’informació pública, amb notificació personal als interessats, en
compliment dels tràmits procedimentals d’aplicació previstos a l’article 119 del TRLUC.
Dintre de l’esmentat tràmit d’informació pública s’ha presentat un únic escrit
d’al·legacions descrit en els antecedents, que ha estat valorat jurídicament i
incorporades les al·legacions estimades en el Text refós dels Estatuts i de les Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del PM-CMO001, Can Montllor presentat per a
la seva aprovació definitiva.
Pel que fa a la constitució de la Junta de compensació, l’article 190 del RLUC estableix
que una vegada aprovats els estatus i les bases d’actuació, de conformitat amb el
procediment previst per l’article 119.2 del TRLUC, l’administració actuant n’ha
d’ordenar la publicació al diari oficial que correspongui i ho ha de notificar
individualitzadament a les persones propietàries perquè puguin manifestar la seva
decisió d’adherir-se a la futura entitat durant el termini de 15 dies, informant-ne a
l’ajuntament, en cas que no sigui l’administració actuant. En el cas de les juntes de
compensació, la notificació ha d’advertir a les persones propietàries de les
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conseqüències de la manca d’adhesió a l’entitat, de conformitat amb el que estableixin
les bases d’actuació.
Pel que fa a la competència per a l’aprovació de les presents actuacions, l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en el mateix sentit que l’article 53.1.s) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya, atribueixen a l’Alcalde la competència per l’aprovació dels
instruments de gestió urbanística. Això no obstant, de conformitat amb els Decrets
d’Alcaldia 5772 de 19 de juny de 2015 i 2031 de 7 de març de 2017, l’esmentada
competència per a l’aprovació inicial dels instruments de gestió urbanística recau en la
Junta de Govern Local.
Vistos aquests antecedents, l’informe jurídic emès en data 10 de maig de 2018 pel
Servei de Gestió Urbanística, i en compliment dels Decrets d’Alcaldia 5772 de 19 de
juny de 2015 i 2031 de 7 de març de 2017, de nomenaments i delegacions d’Alcaldia,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar definitivament el Text refós dels Estatuts i Bases d’Actuació de la
futura Junta de Compensació del PM-CMO001 presentat a tràmit en data 10 de maig
de 2018 (reg. núm. 092334) per la mercantil EXPLOTACIONES CAN MONTLLOR,
S.A, que incorpora les al·legacions tractades en l’informe subscrit per la representació
jurídica de la referida societat, assumint aquesta Corporació el contingut de l’informe
esmentat, en especial la petició d’adhesió d’Altamira Santander Real Estate, S.A. a la
futura Junta de Compensació del PM-CMO001.
SEGON. Publicar el contingut dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
TERCER. Notificar el contingut de la present resolució a la resta de propietaris de
l’àmbit per tal que puguin adherir-se a l’entitat en el termini de 15 dies, de conformitat
amb l’article 190 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
la llei d’urbanisme, (RLUC) amb advertiment exprés de les conseqüències previstes a
l’article 136 del RLUC en el supòsit de manca d’adhesió a la mateixa.
QUART. Requerir a la societat mercantil EXPLOTACIONES CAN MONTLLOR, S.A.
com a propietari majoritari de l’àmbit per tal que, en el termini d’un mes a comptar de la
notificació dels presents acords, procedeixi a la constitució de la Junta de
Compensació corresponent.
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7. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les nou hores i quaranta 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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