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Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Gracia García Matute
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El vint-i-dos de juny 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.

Javier García Romero
Marc Armengol i Puig
Eva Candela López

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Félix Gómez Munné, com a
interventor general.

Adrián Sánchez Morales
Jordi Rueda Muñoz
Membres excusats
Alfredo Vega López
Manuel Giménez Guardia
Altres assistents

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.

Óscar González Ballesteros
Félix Gómez Munné

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 el 8 de juny de 2018 (10/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 8 de juny de 2018 (10/2018),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Requerir al propietari de la finca ubicada al carrer del Romaní que presenti el
full d’apreuament de la finca afectada d'expropiació amb la qualificació de verd
urbà. Exp. GSOL 6/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2017 es va
aprovar inicialment la relació de béns i drets per a l’inici de l’expedient d'expropiació de
la finca situada al carrer del Romaní, 56, amb una superfície de 6.865 m2, en virtut de
les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, en endavant),
aprovat definitivament en data 4 de juliol de 2003, i publicat als efectes de la seva
executivitat en data 12 de desembre del mateix any, que qualifica la finca objecte
d’expropiació com a verd urbà, clau P.3.
L’esmentat acord va ser publicat al BOP de data 29 de setembre de 2017, amb
notificació personal al propietari de la finca esmentada.
Durant el tràmit d'informació pública es va rebre escrit del titular de la finca, enregistrat
d’entrada el dia 19 d’octubre 2017 amb el número 093432, en virtut del qual
acompanyava la documentació acreditativa de la titularitat dels béns i drets afectats,
alhora que al·legava l’existència de discrepàncies entre la superfície registral de la
finca objecte d’expropiació i la superfície cadastral de la mateixa, que és la
contemplada en l’acord de la Junta de Govern Local, sol·licitant concretar tècnicament
la superfície de la finca un cop es formulés el full d’apreuament.
Mitjançant resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
l’Ajuntament número 9678 de data 7 de novembre de 2017, s’estimà parcialment
l’esmentada sol·licitud, en l’únic sentit d’acceptar la conveniència de concretar
tècnicament la superfície a expropiar mitjançant plànol topogràfic, i es requerí a la
propietat per tal que en un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de la recepció de la notificació, presentés plànol topogràfic de la mateixa.
En data 24 de gener de 2018 la propietat va presentar un escrit mitjançant el qual
acompanyà el plànol topogràfic requerit, del que resultà que la finca objecte
d’expropiació té una superfície de 7.224,02 m2 de sòl, superior a la que es
contemplava en l’acord de Junta de Govern referit.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió celebrada el dia 22 de març
de 2018, es va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats d’expropiació,
prèvia estimació parcial de l’escrit presentat per la propietat en l’únic sentit d’ampliar la
superfície objecte d’expropiació fins a 7.224,02 m2, i es va atorgar al seu titular un
termini de 15 dies per formular la proposta d’adquisició del bé objecte de l’expropiació
per mutu acord.
Transcorregut el termini conferit sense haver arribat al mutu acord, es dona per
intentada l’avinença i es segueix amb el procediment. En tal sentit, correspon requerir
a la propietat per tal que presenti el seu full d’apreuament, en el que concreti el valor
en que estima l’objecte que s’expropia.
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Efectivament, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 29 de la Llei
d’Expropiació Forçosa (LEF, en endavant), i sense perjudici de que en qualsevol estat
posterior de tramitació poden ambdues parts arribar al mutu acord, procedeix requerir
a la propietat per tal que en el termini de 20 dies, a comptar des del dia següent al de
la notificació, presenti el seu full d’apreuament, en el que concreti de forma motivada el
valor en que estima l’objecte que s’expropia, podent adduir a l’efecte les al·legacions
que consideri pertinents.
Un cop presentat per part de la propietat el seu full d’apreuament, de conformitat amb
l’article 30 de la LEF, l’Ajuntament haurà d’acceptar o rebutjar la valoració en el termini
de 20 dies. En el primer cas, s’entendrà determinat definitivament el preu just mentre
que, en els segon cas, s’haurà d’estar al que preveu l’apartat 2 del mateix article 30 de
la LEF, i concordants del seu Reglament (RLEF, en endavant).
D’acord amb l’article 29.2 del RLEF, es fa constar la descripció del bé objecte
d’expropiació, de conformitat amb el contingut de l’acord plenari de data 22 de març de
2018:
Situació: carrer del Romaní, número 56
Referència cadastral: 0179827DF2907G0001ZE
Grau d’afectació: Parcial. Totalitat superfície urbana
Béns afectats: solar
Sòl afectat: 7.224,02 m2
Conforme a l’article 3.4 de RLEF correspon al Ple l’adopció dels acords en matèria
d’expropiació que conforme a la Llei d’expropiació forçosa o el seu Reglament tinguin
el caràcter de recurribles en via administrativa o contenciosa. En tal sentit, son
impugnables els acords que posen fi a cadascuna de les fases del procediment
expropiatori, entre les quals no es troba el relatiu al requeriment del full d’apreuament.
En la resta de supòsits correspon a l’Alcalde l’adopció de l’acord. Això no obstant, de
conformitat amb el Decret núm. 5773 de data 19 de juny de 2015 l’esmentada
competència recau en la Junta de Govern Local.
Vistos els antecedents, l’informe del Servei de Gestió Urbanística de data 28 de maig
de 2018 i justificació legal exposats, es proposa a la Junta de Govern de la Corporació
l’adopció dels acords següents:
ÚNIC. Requerir al senyor Josep Maria, propietari de la finca situada al carrer del
Romaní, número 56, perquè en el termini de 20 dies comptats a partir de la recepció
de la present notificació, presenti full d’apreuament en el que concreti el valor en que
estima la finca que s’expropia, podent adduir quantes al·legacions estimi pertinents. La
valoració, que haurà d’estar motivada podrà ser avalada per un tècnic o perit taxador.
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3. Requerir al propietari de la finca ubicada al carrer del Gerani que presenti el
full d’apreuament de la finca afectada d'expropiació amb la qualificació de verd
urbà. Exp. GSOL 7/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2017 es va
aprovar inicialment la relació de béns i drets per a l’inici de l’expedient d'expropiació de
la finca situada al carrer del Gerani, 2, amb una superfície de 1.860 m2, en virtut de les
previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, en endavant), aprovat
definitivament en data 4 de juliol de 2003, i publicat als efectes de la seva executivitat
en data 12 de desembre del mateix any, que qualifica la finca objecte d’expropiació
com a verd urbà, clau P.3.
L’esmentat acord va ser publicat al BOP de data 2 d’octubre de 2017, amb notificació
personal al propietari de la finca esmentada.
Durant el tràmit d'informació pública es va rebre escrit del titular de la finca, enregistrat
d’entrada el dia 19 d’octubre 2017 amb el número 091151, en virtut del qual
acompanyava la documentació acreditativa de la titularitat dels béns i drets afectats,
alhora que al·legava l’existència de discrepàncies entre la superfície registral de la
finca objecte d’expropiació i la superfície cadastral de la mateixa, que és la
contemplada en l’acord de la Junta de Govern Local, sol·licitant concretar tècnicament
la superfície de la finca un cop es formulés el full d’apreuament.
Mitjançant resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
l’Ajuntament número 9679 de data 7 de novembre de 2017, s’estimà parcialment
l’esmentada sol·licitud, en l’únic sentit d’acceptar la conveniència de concretar
tècnicament la superfície a expropiar mitjançant plànol topogràfic, i es requerí a la
propietat per tal que en un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de la recepció de la notificació, presentés plànol topogràfic de la mateixa.
En data 24 de gener de 2018 la propietat va presentar un escrit mitjançant el qual
acompanyà el plànol topogràfic requerit, del que resultà que la finca objecte
d’expropiació té una superfície de 1.901,00 m2 de sòl, superior a la que es
contemplava en l’acord de Junta de Govern referit.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió celebrada el dia 22 de març
de 2018, es va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats d’expropiació,
prèvia estimació parcial de l’escrit presentat per la propietat en l’únic sentit d’ampliar la
superfície objecte d’expropiació fins a 1.901,00 m2, i es va atorgar al seu titular un
termini de 15 dies per formular la proposta d’adquisició del bé objecte de l’expropiació
per mutu acord.
Transcorregut el termini conferit sense haver arribat al mutu acord, es dona per
intentada l’avinença i es segueix amb el procediment. En tal sentit, correspon requerir
a la propietat per tal que presenti el seu full d’apreuament, en el que concreti el valor
en que estima l’objecte que s’expropia.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 4

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Efectivament, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 29 de la Llei
d’Expropiació Forçosa (LEF, en endavant), i sense perjudici de que en qualsevol estat
posterior de tramitació poden ambdues parts arribar al mutu acord, procedeix requerir
a la propietat per tal que en el termini de 20 dies, a comptar des del dia següent al de
la notificació, presenti el seu full d’apreuament, en el que concreti de forma motivada el
valor en que estima l’objecte que s’expropia, podent adduir a l’efecte les al·legacions
que consideri pertinents.
Un cop presentat per part de la propietat el seu full d’apreuament, de conformitat amb
l’article 30 de la LEF, l’Ajuntament haurà d’acceptar o rebutjar la valoració en el termini
de 20 dies. En el primer cas, s’entendrà determinat definitivament el preu just mentre
que, en els segon cas, s’haurà d’estar al que preveu l’apartat 2 del mateix article 30 de
la LEF, i concordants del seu Reglament (RLEF, en endavant).
D’acord amb l’article 29.2 del RLEF, es fa constar la descripció del bé objecte
d’expropiació, de conformitat amb el contingut de l’acord plenari de data 22 de març de
2018:
Situació: carrer del Gerani, número 2
Referència cadastral: 9280401DF1998H0001HU
Grau d’afectació: Total
Béns afectats: solar
Sòl afectat: 1.901,00 m2 (totalitat finca)
Conforme a l’article 3.4 de RLEF correspon al Ple l’adopció dels acords en matèria
d’expropiació que conforme a la Llei d’expropiació forçosa o el seu Reglament tinguin
el caràcter de recurribles en via administrativa o contenciosa. En tal sentit, son
impugnables els acords que posen fi a cadascuna de les fases del procediment
expropiatori, entre les quals no es troba el relatiu al requeriment del full d’apreuament.
En la resta de supòsits correspon a l’Alcalde l’adopció de l’acord. Això no obstant, de
conformitat amb el Decret núm. 5773 de data 19 de juny de 2015 l’esmentada
competència recau en la Junta de Govern Local.
Vistos els antecedents i justificació legal exposats, es proposa a la Junta de Govern de
la Corporació l’adopció dels acords següents:
ÚNIC. Requerir al senyor Josep Maria, propietari de la finca situada al carrer del
Gerani, número 2, perquè en el termini de 20 dies comptats a partir de la recepció de
la present notificació, presenti full d’apreuament en el que concreti el valor en que
estima la finca que s’expropia, podent adduir quantes al·legacions estimi pertinents. La
valoració, que haurà d’estar motivada podrà ser avalada per un tècnic o perit taxador.
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4. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del PA-COL082 Carrer Colom, 28
de Terrassa. Exp. COAP 66/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de data 4 de juliol de 2003, es va acordar l’aprovació definitiva del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (en endavant, POUM) que va ser
publicat en el DOGC número 4026, de data 12 de desembre de 2003.
L’abans referit instrument de planejament general delimita diversos sectors en sòl
urbanitzable delimitat, entre ells el “PA-COL28” que comprèn els terrenys situats entre
els carrers de Colom, Sant Jordi i Rambla de Sant Nebridi.
La superfície total del sector és de 4.642m2, aproximadament, i el seu objectiu és la
disposició d’uns blocs unifamiliars, amb un nombre màxim de 88 habitatges, en la
façana del carrer Rafael Roig i un sistema d’espais verds a la zona nord del polígon,
que juntament amb la resta de terrenys de l’interior de l’illa constitueixen un parc urbà
El tram del carrer Rafael Roig i de la Rambla de Sant Nebridi que estan inclosos a
l’àmbit del polígon, ja estan a dia d’avui urbanitzats.
A l’àmbit del polígon d’actuació hi havia una nau industrial, que durant el
desenvolupament urbanístic de la zona, s’ha enderrocat amb l’atorgament previ de la
llicència corresponent.
II.- En data 6 de març de 2018 i registre d’entrada núm. 133531, el Sr. Joan Carles
Sánchez Salinas, en la seva condició d’administrador mancomunat de la societat
CORPEDIFICACIONS, SL, va lliurar còpia del “Projecte d’urbanització del PA-COL028
Carrer de Colom, 28. Terrassa”, redactat i signat per l’enginyer de camins, canals i
ports Jordi San Millan Filbà de l’empresa Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres
Públiques, SL (EIPO), per tal de procedir a l’aprovació inicial del projecte.
En data 5 d’abril de 2018, els serveis tècnics del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat, han emès informe ambiental del projecte d’urbanització del PA-COL028
Aspectes de Prevenció de la Contaminació Acústica i Atmosfèrica.
En data 13 d’abril de 2018 el Cap de Serveis de Gestió Ambiental de l’Ajuntament de
Terrassa emet informe ambiental del projecte d’urbanització del PA-COL028 Aspectes
de Contaminació del Sòl, Gestió de Residus i Cicle de l’Aigua.
En data 30 d’abril de 2018 el Cap del Servei de Planejament emet informe favorable
sobre l’Adequació Urbanística del “Projecte d’Urbanització del PA-COL028, Carrer de
Colom 28 Terrassa, febrer 2018”.
En data abril de 2018 la Cap de Planificació del servei de Mobilitat emet informe de
mobilitat del Projecte d’Urbanització del sector comprès entre els carrers Colom i
Rafael Roig.
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En data 3 de maig de 2018 l’Agència de Residus de Catalunya entra per l’EACAT a
l’Ajuntament de Terrassa l’informe tècnic de valoració del projecte de recuperació
voluntària del sòl.
En data 8 de maig de 2018 la tècnica del Servei de Gestió de l’espai Públic emet
comunicació referent a la revisió del projecte d’Urbanització en quant a temes de
jardineria i mobiliari urbà.
En data 24 de maig de 2018 i registre d’entrada núm. 28927, el Sr. Joan Carles
Sanchez Salinas, en representació de CORPEDIFICACIONS SL entrega el Pla de
Millora Ambiental a l’Agencia de Residus de Catalunya.
En data 8 de juny de 2018 i registre d’entrada núm. 132106, el Sr. Josep Vilardell
Comas, en representació d’Administrador de la societat ALBMARSERG INVERSIONS
SL entra instància exposant que:
“PRIMER que en data 16 de maig de 2017, com a propietari del 100% va
formular el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació COL028 “Carrer Colom 28
del Pla d’Ordenació Urbanística de Terrassa (POUM), per tal de que sigui tramitat i
aprovat d’acord amb el procediment regulat a l’article 119.2 del TRLU, del Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
SEGON que en data 06 de març de 2018, la mercantil CORPEDIFICACIONES
SL amb NIF B-64928369 i en virtut del contracte d’opció de compra signat amb la
societat ALBMARSERG INVERSIONS SL va presentar documentació per tramitació
del projecte d’urbanització del polígon d’actuació COL 028 “carrer Colom, del Pla
d’Ordenació Urbanística de Terrassa (POUM)
TERCER que mitjançant la present, dóna conformitat i ratifica la documentació
presentada per la mercantil CORPEDIFICACIONS SL per la tramitació del Projecte
d’Urbanització del polígon d’actuació COL028, carrer Colom del Pla d’Ordenació
Urbanística de Terrassa (POUM)”
III.- L'informe dels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, de data 11 de juny de 2018, és favorable a l'aprovació inicial
del projecte d’urbanització de l’àmbit de constant referència, d'acord amb allò que
preveuen les disposicions legals d'aplicació, en concret l'article 72 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
condicionant l’aprovació definitiva a obtenir informe favorable per part de l’Agència de
Residus de Catalunya, referent als sòls contaminants, i a esmenar els punts definits en
l’annex 1 de l’informe tècnic.
IV.- El “Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom 28 de Terrassa” té un
pressupost d’execució material de cinc-cents cinquanta-dos mil vuit-cents trenta-nou
euros amb quatre cèntims (552.839,04 €), pressupost d’execució per contracte de siscents cinquanta-set mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims
(657.878,46€) (sense IVA) i set-cents noranta-sis mil trenta-dos euros amb norantaquatre cèntims (796.032,94€) (amb IVA).
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Els principals trets del projecte que es preveuen son la urbanització de la zona verda
situada al nord del polígon i també la formació de les escomeses de serveis urbans pel
subministrament dels blocs plurifamiliars a situar en façana al carrer de Rafael Roig.
La zona verda s’estructura a partir d’una gran plaça que connecta la Rambla de Sant
Nebridi amb el carrer de Colom. La rasant d’aquesta gran plaça es defineix en dues
plataformes, una situada a una cota més alta,més propera al carrer Colom, i una altra,
la de major superfície, situada a una cota inferior que s’adapta a la rasant dels nous
habitatges que es construiran en façana al carrer Rafael Roig i per la part posterior a
aquesta zona verda. La connexió entre aquests dos nivells s’efectua a la major part de
la plaça amb unes escales i en un tram situat al costat nord amb una rampa.
A l’informe tècnic emès en data 11 de juny de 2018, s’indica el següent:
“Amb l’enderroc de les naus industrials existents s’ha localitzat un dipòsit de fuel-oil
que ha patit un basament i ha contaminat el sòl existent. Aquesta detecció ha sigut a
posteriori de l’entrega pel que s’haurà de refer l’annex 11 Estudi preliminar de la
qualitat del sòl.
A les conclusions de l’informe tècnic de valoració del Projecte de recuperació
voluntària del sòl emès pel Departament de gestió de la Contaminació del Sòl de
l’Agència de Residus de Catalunya es proposa requerir al promotor Corpedificacions,
SL:
• Presentar un Pla de Millora Ambiental que ha de ser aprovat per l’Agència de
Residus de Catalunya
• Durant els treballs d’excavació el promotor ha de disposar d’una DAO (disseny
assistit per ordinador), prendre les mesures necessàries per evitar la disposició de
pols, aplicar mesures de prevenció i seguretat pels treballadors i gestionar el
reblert excavat segons el marc normatiu vigent.
• Al finalitzar les tasques d’excavació, gestió i millora ambiental ha de presentar
davant l’ARC en el termini de 30 dies una memòria tècnica signada pel facultatiu
de la DAO detallant els tipus de materials, volums excavats i tipus de gestió del
residu i dels equips retirats.”
En el mateix informe es detalla un llistat d’esmenes a realitzar en el document lliurat
que s’hauran d’incorporar en el document que s’aprovi definitivament.
V.- L' art. 89.6, en relació amb l’art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, regula el procediment per a la
tramitació dels projectes d’urbanització i estableix que els ajuntaments aproven
inicialment i definitivament aquests projectes. De conformitat amb aquest precepte,
correspon sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes.
Tanmateix, l’audiència a les persones interessades és preceptiva en el cas de
projectes d’iniciativa privada. Igualment, un cop aprovat inicialment el projecte, s’ha de
demanar informe a l’Agència de Residus de Catalunya i establir un termini d’un mes
perquè les empreses de subministrament de serveis afectades (Fecsa-Endesa, Mina
Pública d’Aigües de Terrassa, Gas Natural i Telefónica) es pronunciïn sobre el
projecte.
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VI.- D’altra banda, l’article 106 del Decret legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, del Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que l’obligació de constituir una garantia per part
dels promotors, és condició d’eficàcia de l’executivitat dels projectes d’urbanització
d’iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia és de tres mesos des
de la notificació de l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat del termini si la
persona promotora ho sol·licita abans que no fineixi.
VII.- Igualment, l’art. 107.3 del mateix text legal, estableix que per a la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva dels projectes d’iniciativa privada, és requisit previ que
s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent,
per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
VIII.- 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.
IX.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, delegà
les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
A la vista d’aquests antecedents, es proposa a la Junta de Govern de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’informe emès pels tècnics municipals del Servei de Projectes i
Obres de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 11 de juny de 2018, que s'esmenta
en la part expositiva d'aquest acord i que consta a l'expedient.
SEGON. Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom
28 de Terrassa” amb un pressupost d’execució material de cinc-cents cinquanta-dos
mil vuit-cents trenta-nou euros amb quatre cèntims (552.839,04 €), un pressupost
d’execució per contracte de sis-cents cinquanta-set mil vuit-cents setanta-vuit euros
amb quaranta-sis cèntims (657.878,46€) (sense IVA) i set-cents noranta-sis mil trentados euros amb noranta-quatre cèntims (796.032,94€) (amb IVA), i un termini
d’execució de les obres de sis (6) mesos, amb el ben entès que amb anterioritat a
l'aprovació definitiva, s'haurà d’obtenir informe favorable de l’Agència de Residus de
Catalunya amb referència als sòls contaminats i completar els extrems continguts en
l'informe emès pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, que es concreten a continuació, tot presentant un text refós del
projecte, que incorpori el llistat d’esmenes de l’annex 1 de l’informe tècnic de data 11
de juny de 2018.
TERCER. Sol·licitar informe, de conformitat amb el que disposa l’article 89.6 del
Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, a la l’Agència de Residus de Catalunya.
QUART. Sol·licitar la conformitat amb el projecte, de les empreses de subministrament
de serveis afectades: Fecsa-Endesa, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, Gas Natural i
Telefónica.
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CINQUÈ. Requerir al promotor de la proposta per tal de que ingressi a la tresoreria
municipal una fiança corresponent al 12% del pressupost del total de les obres del
“Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom 28 de Terrassa”, per un import
de noranta-cinc mil cinc-cents vint-i-tres euros amb noranta-cinc cèntims (95.523,95 €),
en concepte de garantia de les obligacions derivades de la urbanització. Es condiciona
l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom 28 de
Terrassa”, a l’ingrés de la fiança esmentada.
SISÈ. Sotmetre el projecte d'urbanització ara aprovat inicialment a informació al públic
durant el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació dels edictes
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament (e-tauler), per tal de que puguin presentar-se les al·legacions que
s'estimin oportunes, de conformitat amb l’article 89.6 seguint el procediment de la
tramitació disposat a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
SETÈ. Notificar els acords presents i donar trasllat de l’informe esmentat en el
dispositiu primer, i audiència a les persones interessades, de conformitat amb l’article
89.6 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.

5. Aprovar la memòria valorada de conservació de ferms de diferents carrers de
la ciutat. Exp. COAP 67/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Per tal de poder mantenir el paviment asfàltic en unes condicions adequades de
seguretat i ús, tant per vehicles com per vianants, periòdicament l’Ajuntament de
Terrassa promou l’execució de millores d’aquest tipus de paviment.
El Servei de Gestió de l’Espai Públic fa una localització de les necessitats de reparació
dels paviments asfàltics de la ciutat. Feta la localització i segons els recursos disponibles
s’arriba a la conclusió de les actuacions a realitzar.
II.- L’objecte de la “Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la
ciutat”, redactada en data juny de 2018 pels tècnics municipals del Servei de Projectes
i Obres, és el de definir les actuacions per conservar els paviments asfàltics existents
a diferents carrers de la ciutat, segons les prioritats i els recursos disponibles.
Els treballs a realitzar consistiran d’una banda en la conservació del paviment existent
mitjançant el fressat i l’estesa de les capes d’aglomerat asfàltic en calent, o també en
el reforç de totes les capes de ferm existent en calçada.
Els treballs també inclouen la reparació de pous o embornals enfonsats en l’àmbit de
treball, així com la reposició de la pintura vial afectada.
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Les diferents actuacions s’han dividit en quatre separates diferents:
Separata Districte
Barri
1
1
Centre
2
Ca n’Anglada
3
Can Palet
3
Can Palet
2
3
Segle XX

3

4
4
4
4

4

6
5
5
6

Carrer

Sant Quirze
Jacint Elías
Germà Joaquim
Ripoll
Torres i Bages, Baldrich i Valls (entre Joan
Mompeó i Guillem de Muntanyans)
Ca n’Aurell
Comerç
Maurina
Nuria (parada autobús cant. Sant Mateu), Sant
Mateu
Can Palet de Vista Xoriguer
Alegre
Can Palet de Vista Mallerenga
Alegre
Sant Llorenç
Cavall Bernat
Can Roca
Fàtima i Jacint Morera
Sant Pere Nord
Cruïlla Manresa/Consell de Cent
Can Tusell
Llevant

III.- La “Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat” té
un pressupost d’execució material de nou-cents setze mil trenta euros amb quaranta-sis
cèntims (916.030,46 €), un pressupost d’execució per contracte d’un milió noranta mil
setanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (1.090.076,25 €)(sense IVA), i d’un milió trescents divuit mil nou-cents noranta-dos euros amb vint-i-sis cèntims (1.318.992,26
€)(IVA inclòs), la memòria valorada s’ha dividit en lots de la següent manera:
LOT 1: amb un pressupost d’execució material de dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents
vuitanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims (238.585,66 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents vuitanta-tres mil nou-cents setze euros amb noranta-quatre
cèntims (283.916,94 €)(sense IVA) i tres-cents quaranta-tres mil cinc-cents trenta-nou
euros amb cinquanta cèntims (343.539,50 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de sis (6) setmanes.
LOT 2: amb un pressupost d’execució material de dos-cents vint-i-un mil vuit-cents
noranta-tres euros amb vint-i-quatre cèntims (221.893,24 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents seixanta quatre mil cinquanta-dos euros amb noranta-cinc
cèntims (264.052,95 €)(sense IVA) i tres-cents dinou mil cinc-cents quatre euros amb
set cèntims (319.504,07 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu
que sigui de quatre (4) setmanes.
LOT 3: amb un pressupost d’execució material de dos-cents vint-i-tres mil sis-cents
trenta-tres euros amb vuitanta-un cèntims (223.633,81 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents seixanta-sis mil cent vint-i-quatre euros amb vint-i-quatre
cèntims (266.124,24 €)(sense IVA) i tres-cents vint-i-dos mil deu euros amb trenta-tres
cèntims (322.010,33 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que
sigui de cinc (5) setmanes.
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LOT 4: amb un pressupost d’execució material de dos-cents trenta-un mil nou-cents
disset euros amb setanta-cinc cèntims (231.917,75 €), un pressupost d’execució per
contracte de dos-cents setanta-cinc mil nou-cents vuitanta-dos euros amb tretze
cèntims (275.982,13 €)(sense IVA) i tres-cents trenta-tres mil nou-cents trenta-vuit
euros amb trenta-vuit cèntims (333.938,38 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de quatre (4) setmanes.
IV.- La cap d’Obra Pública i Manteniment ha emès un informe, de data 7 de juny de
2018, favorable a l’aprovació d’aquesta memòria valorada, en tant que considera que
assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en relació amb les característiques i
l'abast dels treballs a realitzar, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient
per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades
de conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix
reglament per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a que es refereixen els
articles 34 i 35 d’aquest reglament. Com a conseqüència, en aquest cas, no és
preceptiu sotmetre aquesta memòria a informació pública.
V.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VI.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de
la ciutat”, redactada en data juny de 2018 pels tècnics municipals del Servei de
Projectes i Obres, amb un pressupost d’execució material de nou-cents setze mil
trenta euros amb quaranta-sis cèntims (916.030,46 €), un pressupost d’execució per
contracte d’un milió noranta mil setanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (1.090.076,25
€)(sense IVA) ,i d’un milió tres-cents divuit mil nou-cents noranta-dos euros amb vint-isis cèntims (1.318.992,26 €)(IVA inclòs), la memòria valorada s’ha dividit en lots de la
següent manera:
LOT 1: amb un pressupost d’execució material de dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents
vuitanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims (238.585,66 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents vuitanta-tres mil nou-cents setze euros amb noranta-quatre
cèntims (283.916,94 €)(sense IVA) i tres-cents quaranta-tres mil cinc-cents trenta-nou
euros amb cinquanta cèntims (343.539,50 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de sis (6) setmanes.
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LOT 2: amb un pressupost d’execució material de dos-cents vint-i-un mil vuit-cents
noranta-tres euros amb vint-i-quatre cèntims (221.893,24 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents seixanta quatre mil cinquanta-dos euros amb noranta-cinc
cèntims (264.052,95 €)(sense IVA) i tres-cents dinou mil cinc-cents quatre euros amb
set cèntims (319.504,07 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu
que sigui de quatre (4) setmanes.
LOT 3: amb un pressupost d’execució material de dos-cents vint-i-tres mil sis-cents
trenta-tres euros amb vuitanta-un cèntims (223.633,81 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents seixanta-sis mil cent vint-i-quatre euros amb vint-i-quatre
cèntims (266.124,24 €)(sense IVA) i tres-cents vint-i-dos mil deu euros amb trenta-tres
cèntims (322.010,33 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que
sigui de cinc (5) setmanes.
LOT 4: amb un pressupost d’execució material de dos-cents trenta-un mil nou-cents
disset euros amb setanta-cinc cèntims (231.917,75 €), un pressupost d’execució per
contracte de dos-cents setanta-cinc mil nou-cents vuitanta-dos euros amb tretze
cèntims (275.982,13 €)(sense IVA) i tres-cents trenta-tres mil nou-cents trenta-vuit
euros amb trenta-vuit cèntims (333.938,38 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de quatre (4) setmanes.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (etauler) i a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació
pública, per tal de donar més transparència i proximitat a la tramitació de les
aprovacions de les memòries valorades gestionades per aquest Ajuntament.

6. Ratificar el decret número 4889, de 4 de juny de 2018, per comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució número 9606 de
30 d’octubre del 2017, en el marc de l’expedient Hadi 123/17 per la presumpta
utilització anòmala d’un habitatge del carrer Albinyana de Terrassa. Exp. CORE
187/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 4889, de 4 de
juny de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 187/2018. El procurador dels Tribunals, el Sr. Francisco José Abajo Abril, ha
interposat recurs contenciós administratiu, en nom i representació de la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb, SA)
contra la Resolució núm. 9606 del 30 d'octubre del 2017, dictada per la tinent d'alcalde
de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el
marc de l' expedient Hadi 123/17 incoat respecte la vivenda del carrer d'Albinyana
núm. 102, 3r 1ª, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquesta. La citada
resolució desestimava el recurs de reposició interposat per la Sareb contra la
Resolució núm. 7162 d’1 d’agost de 2017. En conseqüència es ratificava íntegrament
el contingut d’aquesta última resolució mitjançant la qual s’acreditava l’ús anòmal de la
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vivenda, se’ls requeria perquè en el termini d’un mes procedissin a la seva ocupació o
cessió a l’Ajuntament per lloguer social i se li girava a l’entitat la quantitat de 856, 64
euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient, advertint-la de la possible
imposició de multes coercitives en el cas de no donar compliment als requeriments
fets.
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe jurídic en data 21 de
maig de 2018 i l'interventor ha emès informe favorable, per la qual cosa, aquesta
Alcaldia presidència,
DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 187/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr . Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA (Sareb, SA), contra la Resolució núm. 9606 del 30
d'octubre del 2017, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 123/17
incoat respecte la vivenda del carrer d'Albinyana núm. 102, 3r 1ª, de Terrassa, per la
presumpta utilització anòmala d'aquesta.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el
lletrat d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin
els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l' esmentat recurs contenciós
administratiu CORE-187/2018, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm.
4 de Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.
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7. Ratificar el decret número 4398, de 22 de maig de 2018, per comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat contra les resolucions número 8383 i
6505 de 29 de setembre del 2017 i 19 de juliol del 2017, respectivament, en el
marc de l’expedient Hadi 720/13 per la presumpta utilització anòmala d’un
habitatge al carrer Ample de Terrassa. Exp. CORE 134/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 4398, de 22
de maig de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 134/2018. El procurador dels Tribunals, el Sr. Javier Segura
Zariquiey, ha interposat recurs contenciós administratiu, en nom i representació de
Criteria Caixa SAU., contra les Resolucions núm. 8383 i 6505 , dictades
respectivament el 29/09/2017 i el 19/07/2017 per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets
Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l'
expedient Hadi 720/2013, respecte de la vivenda del carrer Ample núm. 66, de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala de l'habitatge. La Resolució núm. 8383
desestimava el recurs potestatiu de reposició interposat per la propietat el 28 d'agost
de 2017 contra la Resolució núm. 6505 i la ratificava íntegrament. En conseqüència
amb aquesta desestimació s'aixecava la suspensió temporal de les actuacions
relatives a l'expedient Hadi 720/13, disposada mitjançant la Resolució núm. 2186 de
26 de febrer de 2015 i es donava continuïtat a la seva tramitació, aixecant la suspensió
de l'executivitat de les taxes i multes que estaven pendents de cobrament. En concret
s'aixecava la suspensió de l'import de 831,47 euros corresponent a la taxa d'incoació
de l'expedient, girat a través de la resolució núm. 8147 de 26/09/2014; l'import de
177,66 euros corresponent a la taxa per reiteració de requeriment i l'import de 5.000
euros corresponent a primera multa coercitiva, girats aquests últims imports mitjançant
la resolució núm. 1095 de 26/01/2015. Així mateix es confirmava el termini màxim d'un
mes per procedir a l'ocupació de l'habitatge o la seva cessió per gestionar-lo en règim
de lloguer amb l'advertiment que l' incompliment podria derivar en futures taxes i
multes coercitives, a més de la possible incoació d'expedient sancionador
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe jurídic el 8 de maig
de 2018 i l'interventor ha emès informe favorable, per la qual cosa, aquesta Alcaldia
presidència
DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 134/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr. Javier Segura Zariquiey, en nom i
representació de Criteria Caixa SAU, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, contra les Resolucions núm. 8383 i 6505 , dictades respectivament el
29/09/2017 i el 19/07/2017 per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 720/2013,
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respecte de la vivenda del carrer Ample núm. 66, de Terrassa, per la presumpta
utilització anòmala de l'habitatge
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el
lletrat d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin
els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l' esmentat recurs contenciós
administratiu CORE-134/2018, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.

8. Ratificar el decret número 4397, de 22 de maig de 2018, per comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució número 981 de 8
de febrer del 2018, en el marc de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística Sodi 1/2015, respecte de les obres il·legals realitzades a la parcel·la
rústega del polígon 9 de Terrassa, classificada com a sòl no urbanitzable
d’especial protecció. Exp. CORE 132/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 4397, de 22
de maig de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 132/2018. El procurador dels Tribunals, el Sr. Jesús Sanz López, ha interposat
recurs contenciós administratiu, en nom i representació del Sr. Juan Antonio contra la
resolució núm. 981, emesa el 8 de febrer de 2018 pel tinent d'alcalde de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat de Terrassa, en el marc de l'expedient de protecció de la
legalitat urbanística Sodi 1/2015. La citada resolució desestimava íntegrament el
contingut del recurs de reposició interposat el dia 15 de desembre del 2017 pel
propietari de la finca, el Sr. Juan Antonio i ratificava les anteriors resolucions emeses
per l’Ajuntament en relació a les obres il·legals realitzades a la parcel·la rústega
número 5 del polígon 9, de Terrassa, classificada com a sòl no urbanitzable, de
especial protecció, que requerien la restauració i imposaven una primera multa
coercitiva de 900 euros per l' incompliment dels terminis.
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
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administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe jurídic en data 16 de
maig de 2018 i l'interventor ha emès informe favorable, per la qual cosa, aquesta
Alcaldia presidència,
DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 132/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Jesús Sanz López, en nom i
representació del Sr. Juan Antonio, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona, contra la Resolució núm. 981 emesa el dia 8 de febrer de 2018 pel
tinent d'alcalde de Territori i Sosteniblitat de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l'
expedient de protecció de la legalitat urbanística Sodi 1/2015, respecte de les obres
il·legals realitzades a la parcel·la rústega número 5 del polígon 9, de Terrassa ,
classificada com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l' esmentat recurs contenciós administratiu
CORE-132/2018, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.

9. Donar compte de la resolució número 2978, de 13 d’abril de 2018, que aprova
el conveni de col·laboració entre l’entitat “Progat”, Eco-Equip SAM i
l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar i dur a terme un programa de control
de gats de carrer i pel foment de les adopcions d’animals del CAAD. Exp. GNMA
3/2018
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2978, de 13
d’abril de 2018:
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Protecció dels Animals estableix que és competència dels ajuntaments recollir i
controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
El servei de Medi Ambient ha valorat la conveniència de col·laborar amb entitats
ciutadanes vinculades amb la protecció dels animals, el foment de la tinença
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responsable, i la promoció d’adopcions dels animals acollits a les instal·lacions del
CAAD Terrassa, sempre i quan es compleixin tots els requisits legals establerts.
L’entitat Progat Terrassa és una associació sense ànim de lucre, amb núm. de registre
0710 al RMEAC i que té com a objectiu principal la protecció i esterilització dels gats
de carrer, i el foment de les adopcions d’animals domèstics. Està col·laborant amb
l’Ajuntament des de l’any 2004 mitjançant acords de col·laboració, i ha mostrat el seu
interès en renovar el conveni.
L’experiència de treball amb l’associació Progat s’ha desenvolupat al llarg d’aquests
anys, de forma ètica i efectiva, i ha demostrat la seva idoneïtat per dur a terme la seva
activitat, donades les seves característiques, finalitats, recursos humans i materials, i
àmplia experiència.
L’objecte del conveni és establir un règim de col·laboració entre l'Ajuntament de
Terrassa i l’entitat Progat. per dur a terme un programa de control de gats de carrer i
per fomentar les adopcions d’animals del CAAD.
L’entitat assevera que estableix amb els seus voluntaris una relació de caràcter
totalment altruista i gratuït, sense que doni lloc a la percepció de cap tipus de salari,
honorari, prima o qualsevol altra contraprestació de caràcter retributiu. En cap cas
podrà tractar-se, doncs, d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra
remunerada.
L’acord no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra classe de
vinculació entre les parts signants, les quals assumeixen només les obligacions que
figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respectives.
L’acció voluntària no substitueix en cap cas les prestacions de treballs o serveis
professionals remunerats al CAAD.
Les activitats regulades pel conveni es portaran a terme amb la utilització dels propis
mitjans i recursos de les parts sense la realització de contractes externs.
Vista la memòria justificativa favorable emesa pel Director de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat en data 1 de març de 2018, pel qual es considera favorable la
formalització de conveni entre l’entitat “Progat”, Eco-Equip S.A.M. i l’Ajuntament de
Terrassa per desenvolupar per dur a terme un programa de control de gats de carrer i
per fomentar les adopcions d’animals del CAAD.
El Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret d’Alcaldia
núm. 10222/2017 de 1 de desembre de 2017 i actuant en l’exercici de les facultats
delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en connexió amb l'article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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RESOL:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, entre l’entitat “Progat”,
Eco-Equip S.A.M. i l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar per dur a terme un
programa de control de gats de carrer i per fomentar les adopcions d’animals del
CAAD.
SEGON. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments
municipals per al seu coneixement i efectivitat.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

10. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (13 expedients: IPMA 193/2015,
IPMA 539/2017, IPMA 580/2017, IPMA 584/2017, IPMA 586/2017, IPMA 587/2017,
IPMA 594/2017, IPMA 609/2017, IPMA 695/2017, IPMA 780/2017, IPMA 16/2018,
IPMA 92/2018 i IPMA 123/2017)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 193/2015):
En data 1 d’abril de 2015 la senyora Tamara va ser identificada per agents de Policia
municipal com a propietària d’un gos de nom Chula i de raça considerada com a
potencialment perillosa – encreuament dog argentí.
La senyora Tamara va ser requerida perquè inscrigués el gos al Registre d'animals de
companyia i perquè tramités la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, però va fer cas omís, motiu pel qual en
data 27 de novembre de 2015, mitjançant la resolució 10183, es va incoar un
expedient sancionador 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/o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos i se li requeria perquè
tramités la llicència administrativa i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €). Així mateix, se li informava
que tenia un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions i aportar els
documents que estimés convenients.
La resolució, juntament amb el plec de càrrecs i la indicació dels recursos que
corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia
18 de gener de 2016, 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 Tamara
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
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En data 4 de març de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava la imposició, entre d’altres, d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) i se li atorgava un termini de
deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat el dia 11 d’abril de 2016, 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 Tamara
no havia presentat cap al·legació ni havia sol·licitat la llicència administrativa ni havia
aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 23 de juny de 2016, mitjançant acord de la Junta de govern local, se li va
imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €),
amb motiu de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 26 de juliol de 2016, per haver
resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
En data 22 de març de 2018 la senyora Tamara va interposar recurs segons el qual
manifestava que el seu gos no era de raça potencialment perillosa, atès que era de
raça bòxer americà, i demanava l’anul·lació de la multa per no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos i adjuntava un document de l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia –
AIAC.
En data 24 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons era
procedent l’estimació del recurs extraordinari de revisió interposat per la senyora
Tamara.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
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L’article 125 i 126 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques disposa que contra els actes ferms en via
administrativa podrà interposar-se el recurs extraordinari de revisió davant l’òrgan
administratiu que el va dictar, que també serà el competent per a la seva resolució,
quan concorrin les circumstàncies que es detallen a l’esmentada llei, essent una
d’elles que al dictar-los s’hagués incorregut en error de fet, que resulti dels popis
documents incorporats a l’expedient. En tal circumstància, el termini per interposar-lo
és de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
De la revisió de l’expedient es desprèn que aquest s’inicia arran de l’acta d’identificació
de la Policia municipal de data 1 d’abril de 2015 on consta com a raça del gos
encreuament dog argentí, raça considerada com a potencialment perillosa i que, per
tant, es necessària la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos que n’habiliti la seva tinença. Tanmateix, al
document de l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia – AIAC, de data 26 de
febrer de 2016, aportat per la senyora Tamara el dia 22 de març de 2018, consta com
a raça del gos bòxer americà, raça no catalogada com potencialment perillosa, per
tant, la persona propietària no ha de posseir una llicència administrativa.
Per tot això exposat, tenint en compte que l’error en la determinació de la raça del gos
a l’acta d’identificació de la Policia municipal de data 1 d’abril de 2015 va donar lloc a
la incoació de l’expedient sancionador que ens ocupa, i donades les competències de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant l’acord del Ple 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 extraordinari de revisió interposat per la senyora Tamara
contra l’acord de la Junta de govern local de data 23 de juny de 2016, pels motius
abans exposats, i, en conseqüència, deixar sense efectes la sanció per valor de dos
mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €), amb referència MA 2016
42372343, i ARXIVAR l’expedient.
SEGON. 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 539/2017):
En data 14 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.671, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Jordi, 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 6 de setembre de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la
imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 30 de gener
de 2018, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Posteriorment, el Servei de Protecció de la Salut ha tingut constància de la defunció
del senyor Jordi en data 28 de novembre de 2017.
En data 24 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Jordi 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 24 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. Arxivar l’expedient incoat al senyor Jordi per impossibilitat material de
continuar amb el procediment, atès que s’ha comprovat la defunció del senyor Jordi en
data 28 de novembre de 2017.
SEGON. 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. 580/2017):
El senyor Ángel és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 941000013088034 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia – ANICOM i no posseeix la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 12 de febrer de 2018, mitjançant la resolució número 1.146, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Ángel 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 – ANICOM i la
consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa, ambdues en data 7 de febrer 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, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 26 d’abril 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 Ángel 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 31 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Ángel 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 31 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 al senyor Ángel 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 584/2017):
La senyora Cristina és propietària de dos gossos de raça considerada com a
potencialment perillosa identificats amb el microxip 941000016253976 i
941000019405638 i, inscrits 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 25 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 672, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Cristina com a presumpta responsable de la
comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa,
en base a la consulta efectuada al Registre general d'animals de companyia –
ANICOM i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa, ambdues en data 22 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
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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 28 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 Cristina
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 9 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Cristina 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 9 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 Cristina 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.
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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 586/2017):
El senyor Ángel Ariel és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 977200008796506 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 380, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Ángel Ariel 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 – ANICOM i
la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa, ambdues en data 16 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, amb 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 el senyor Ángel Ariel
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 9 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Ángel Ariel 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 9 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 al senyor Ángel Ariel 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. 587/2017):
El senyor Eladio Luís és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 985113000632723 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 381, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Eladio Luís 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 – ANICOM i
la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa, ambdues en data 15 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
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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 Eladio
Luís 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 9 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Eladio 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, 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 9 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 al senyor Eladio 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.
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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 594/2017):
En data 22 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 446, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Ana Maria, 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/o conducció de gossos de raça considerada com a
potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia municipal de data
26 de setembre de 2017 i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i
comunicats de l’Ajuntament de Terrassa en data 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 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 Ana
Maria no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no
havia sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària
per tramitar-la.
En data 14 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Ana Maria era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de 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 14 de maig de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
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Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Ana Maria una sanció de 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 609/2017):
En data 29 de juny de 2017, mitjançant la resolució número 6.078, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – american
staffordshire terrier - identificat amb el microxip 985113000484421, propietat del
senyor Ibrahim, amb efectes des del dia 27 de juny 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 4 d’agost 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 328, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Ibrahim 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 27 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
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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 22 de febrer de 2018,
per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
El senyor Ibrahim, en data 23 de febrer de 2018, va presentar un escrit d’al·legacions
segons el qual, de manera resumida, manifestava:
- no podia pagar la sanció perquè no tenia feina i acabava de sortir de la presó.
- ell no va abandonar el gos. Aquest va fugir i el va buscar.
- finalment, tornava a al·legar que no podia pagar la sanció.
En data 27 de febrer de 2018 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es desestimaven les al·legacions formulades i es proposava la
imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€), que es corresponia amb la sanció mínima prevista legalment, 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 24 d’abril 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 Ibrahim no
havia presentat cap al·legació.
En data 14 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Ibrahim 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 14 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
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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 Ibrahim 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
985113000484421, amb efectes des del dia 27 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 695/2017):
En data 26 de febrer de 2018, mitjançant la resolució número 1.516, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Ana Maria, arran d’una novetat i d’una acta
d’identificació de Policia municipal de data 21 d’octubre de 2017, d’un document emès
per un centre veterinari de data 14 d’octubre de 2017 i de la consulta al Registre
d’animals domèstics – ANICOM el dia 21 de febrer de 2018, com a presumpta
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa a llocs públics sense morrió, el qual va mossegar
un altre gos i li va provocar ferides el dia 14 d’octubre de 2017, al terme municipal de
Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €).
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 24 d’abril de
2018, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària
per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Ana
Maria no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
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En data 23 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Ana Maria era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 23 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 Ana Maria una sanció de quatre-cents euros (400 €),
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 qual va mossegar un altre gos i li va provocar lesions,
el dia 14 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 780/2017):
En data 28 de febrer de 2018, mitjançant la resolució número 1.687, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Adrià Jaume, 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 2 de desembre de 2017, al terme municipal de Terrassa, i
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es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €),
donada la reiteració en la comissió de la 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 per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar el dia 15 de març de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Adrià
Jaume no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 10 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Adrià Jaume 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 10 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 al senyor Adrià Jaume una sanció de quatre-cents cinquanta euros
(450 €), d’acord amb l'article 63 i 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 un gos de raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via o espai públic el dia 2 de desembre 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.
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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 16/2018):
En data 15 de febrer de 2018, mitjançant la resolució número 1.382, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Maria Fernanda, arran d’un document de
recuperació del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 29 de
desembre 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 985113000610281, el dia 21 de desembre de 2017, al terme municipal de
Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquantados 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 24 d’abril 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 Maria
Fernanda no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 23 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Maria Fernanda 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
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€) 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 23 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 Maria Fernanda 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, 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 985113000610281, el dia 21 de
desembre 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 92/2018):
En data 9 de març de 2018, mitjançant la resolució número 2.076, es va incoar un
expedient sancionador al senyor José Antonio, arran de l’acta d’identificació de Policia
municipal de data 18 de febrer de 2018, com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en portar un gos considerat potencialment perillós sense
lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 18 de
febrer de 2018, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una
sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €).
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.
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La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 27 de març de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor José
Antonio no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 9 de maig de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor José Antonio era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la
via o espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa
tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de
l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per
valor econòmic des de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a
mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.502,53 €), segons l'article 63
de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 9 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 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 José Antonio una sanció de cent cinquanta euros amb
vint-i-cinc cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de
la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat potencialment perillós
sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia
18 de febrer de 2018, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 123/2018):
En data 8 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 171, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – pit bull terrier identificat amb el microxip 981098102369053, propietat del senyor Francisco, amb
efectes des del dia 5 de gener de 2018.
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Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili en data 1 de febrer de 2018.
En data 20 de març de 2018, mitjançant la resolució número 2.424, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Francisco 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 5 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.
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 30 d’abril 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 Francisco
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 1 de juny de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Francisco 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 1 de juny 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:
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PRIMER. Imposar al senyor Francisco 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
981098102369053, amb efectes des del dia 5 de gener de 2018, 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.

11. Aprovar l’acceptació de l’atorgament de la Diputació de Barcelona d’ajuts
econòmics per activitats i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 20162019, incloses al Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2018, per
un import global de 314.573,00 €. Exp. 05_24/2018
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 la Diputació de Barcelona del mes de desembre de 2018 va
aprovà el Catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos tècnics,
econòmics i materials. El referit règim regulador preveu que la concessió d’un recurs
inclòs en el catàleg de l’any 2018 s’inicia a instància de l’ens destinatari mitjançant la
presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa, a excepció dels recursos
consistents en fons de prestació.
L’adhesió a la Xarxa s’entendrà realitzada pel sol fet de la seva concurrència.
El Catàleg de Serveis 2018, de la Diputació de Barcelona, ofereix als ens locals
diferents línies de subvenció en diferents àmbits com són la promoció econòmica i
l’atenció a les persones.
Atenent al mandat de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa de data 2 de
febrer de 2018, es va sol·licitar subvenció per a diferents accions, per import de
481.309,60€
De la totalitat de les sol·licituds presentades, la Junta de Govern del dia 26 d’abril 2018
de la Diputació de Barcelona, ha estimat atorgar a l’Ajuntament de Terrassa, un total
de 314.573,00€.
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El cost total dels projectes és de 461.179,59 €.
La Cap de Gestió Econòmica, Planificació i Projectes ha emès informe favorable per la
tramitació de la acceptació de l’atorgament en data 30 de maig de 2018.
D’acord amb aquests antecedents, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la acceptació de l’atorgament de la Diputació de Barcelona d’ajuts
econòmics per a activitats i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2016-2019,
incloses al Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2018, d’acord amb el
següent detall i per un import global de tres-cents catorze mil cinc-cents setanta-tres
euros (314.573,00€):
Sol·licitant

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ

Emprenedoria i
Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de
Economia Social Terrassa

Atorgat
18.750,00

Promoció
Industrial

Impuls a l’Econòmica Circular

Servei
d'Ocupació

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE TERRASSA
(SLOT)

75.375,00

Consum

Suport funcionament servei municipal consum

32.794,00

Consum
Servei
d'Ocupació

Suport funcionament servei mediació

25.798,00

Oficina Tècnica Laboral de Terrassa (OTL)

58.860,00

Equip de Gestió,
Planificació i
Projectes

18.750,00

Responsabilitat Social Corporativa, EL REPTE
33.246,00

Promoció
Industrial

Accions de consolidació empresarial a sectors a
Sant Quirze del Vallès i Terrassa,
TEXAL

51.000,00
314.573,00

SEGON. Nomenar com a ens instrumental dels projectes “Oficina Tècnica Laboral de
Terrassa” i “Servei Local d’Ocupació de Terrassa” a Foment de Terrassa, S.A.
TERCER. Adscriure als projectes el personal següent, amb el percentatge de
dedicació que es relaciona, el qual té consideració de despesa elegible i
cofinançament:
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Nom i Cognoms

Lloc de Treball

% Imputació

----------------------------------

Tècnic d’Ocupació

100%

----------------------------------

Tècnica d’Ocupació

75%

----------------------------------

Tècnica d’Ocupació

25%

----------------------------------

Tècnica d’Ocupació

100%

----------------------------------

Tècnica d’Ocupació

100%

----------------------------------

Cap de Consum

100%

----------------------------------

Aux. Administrativa. Consum

100%

----------------------------------

Aux. Tècnica de Gestió. Consum

100%

----------------------------------

Aux. de Gestió Consum

100%

----------------------------------

Administrativa Consum

100%

----------------------------------

Tècnica d’Empresa

16%

----------------------------------

Tècnica en informació i difusió

15%

L’adscripció d’aquest personal però, serà susceptible de canvi en funció del
desenvolupament del projecte.
QUART. Notificar el contingut dels presents acords a Foment de Terrassa, SA i als
Ens i Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

12. Acceptar l’ajut de 422.054,07 € corresponent al Programa complementari per
a la garantia del benestar social de la Diputació de Barcelona. Exp. INSU 35/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Expedient INSU 35/2018, referent a l’acceptació del suport econòmic Programa
complementari per a la garantia del benestar social de la Diputació de Barcelona

Fets
1. El Protocol del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de
Barcelona preveu els Programes complementaris com una tipologia d’instruments
específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les
necessitats dels governs locals per fer front a situacions conjunturals i, de manera
especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i
d’urgència.
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2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de març de
2018, ha aprovat la concessió a l’Ajuntament de Terrassa d’un ajut Programa
complementari per a la garantia del benestar social (amb codi XGL 18/X/251145), en
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import de 422.054,07 €.
3. La distribució dels ajuts, que s’atorguen per procediment de concessió directa, es
basa en el criteri de la població municipal considerat per trams de població i per
nombre d’habitants.
4. L’objecte d’aquest Programa complementari és garantir el benestar social i vetllar
per la cohesió social, cobrint les necessitats socials bàsiques, reforçant els equips
professionals de serveis socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat
social, donant suport per a garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del
transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i de lleure infantil, i amb
qualsevol actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.
5. Dades de la subvenció:
Servei responsable del projecte: Serveis Socials
Sol·licitud: No procedeix
Import total del projecte: 422.054,07 €
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
Import sol·licitat: No procedeix
Import concedit: 422.054,07 €
Aportació municipal: Recursos propis de personal i infraestructura necessaris per a
l’execució del projecte, que ja estan previstos al pressupost ordinari municipal
Disponibilitat pressupostària:
Concepte
Atenció domiciliària
Ajuts H10
Beques casals d’estiu
Casals d’agost i d’hivern
Beques menjador

Disposició de crèdit
AD 12018000012008
C_ADO
201800000005
RC
12018000011190
RC 12018000011187
AD 12018000023520

Finançament Diputació
250.000,00
80.000,00
30.000,00
10.000,00
52.054,07

Sistema de cobrament: Prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació
Termini de justificació: 1 de febrer a 30 d’abril de 2019
6. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe en què proposa
l’acceptació de la subvenció.
Fonaments de dret
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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
3. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de març
de 2018, d’aprovació del Programa complementari per a la garantia del benestar social
2018, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts.
4. Decret núm. 10222 d’1 de desembre de 2017, de nomenaments i delegacions
d’alcaldia.
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’ajut de 422.054,07 € (codi XGL 18/X/251145) corresponent al
Programa complementari per a la garantia del benestar social de la Diputació de
Barcelona.
SEGON. Ingressar l’import de 422.054,07 €, en el concepte pressupostari
9999.92999.46100.

13. Ratificar la resolució número 5351, de 7 de juny de 2018, que sol·licita a
l’Agència Catalana de la Joventut un ajut de 60.000,00 € per a l’adquisició del
mobiliari i dels elements auxiliars necessaris per equipar les habitacions de
l’alberg d’acord amb els estàndards establerts per Xanascat. Exp. INSU 38/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 5351, de 7
de juny de 2018:
Expedient INSU 38/2018, relatiu a la sol·licitud d’un ajut per al mobiliari del nou alberg
de Terrassa a l’Agència Catalana de la Joventut

Fets
1. El Pla de Mandat 2015-2019 de l’Ajuntament de Terrassa estableix, a la Prioritat 5a,
compromís 105, l’obertura d’un alberg municipal per col·laborar de manera activa a
impulsar l’oferta turística i ampliar l’oferta d’allotjament existent a la ciutat.
2. En data 1 de desembre de 2016 es van iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici
de l’Antic Ajuntament del Poble de Sant Pere, situat al carrer de l’Alcalde Parellada
números 2-4, per ubicar-hi l’alberg municipal, que comptarà amb un total de 62 places
per a pernoctació.
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3. Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Terrassa ha mantingut contacte amb l’Agència
Catalana de la Joventut i amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental als efectes
d’adaptar l’alberg a la normativa vigent, i integrar-lo a la Xarxa Nacional d’Albergs
Socials de Catalunya.
4. Les obres de rehabilitació esmentades, així com l’adquisició del mobiliari i elements
auxiliars necessaris per a la posada en marxa de l’alberg municipal, suposen un alt
cost econòmic difícil d’assumir per part d’aquesta Corporació.
5. Concretament l’adquisició del mobiliari i dels elements auxiliars necessaris per
equipar les habitacions de l’alberg té un cost aproximat de 60.000,00 €, els quals no
estan previstos al pressupost municipal 2018.
6. La cap de Joventut i Lleure Infantil ha emès informe favorable a aquesta sol·licitud.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
5. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia 10222, de 1 de desembre de 2017

Resolució
Per tot això, resolc
PRIMER. Sol·licitar a l’Agència Catalana de la Joventut un ajut de 60.000,00 € per
l’adquisició del mobiliari i dels elements auxiliars necessaris per equipar les
habitacions de l’alberg d’acord amb els estàndards establerts per Xanascat.
SEGON. Tramitar aquesta Resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.
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14. Ratificar la resolució número 5290, de 29 de maig de 2018, que aprova
l’addenda de continuïtat del contracte d’arrendament del local situat al carrer
Pare Llaurador núm. 266-270 de Terrassa, entre LEXAUDIT CONCURSAL, SLP,
administrador concursal de la Societat Esquemes i Detalls S.L. amb NIF B61733523 i l’Ajuntament de Terrassa, per un període de 2 anys. Exp. GESAD
50/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 5290, de
29 de maig de 2018:
Expedient GESAD 50/2018, relatiu a l’addenda de continuïtat del contracte de lloguer
del local situat al carrer Pare Llaurador núm. 266-270.
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa es planteja, l’any 2009, la creació d’un Centre de
Distribució Social d’Aliments. Per la implementació del projecte es necessari disposar
d’un local amb unes dimensions i característiques determinades. Davant la no
disponibilitat de cap local de titularitat municipal, que reunís aquests requeriments,
s’opta per buscar una nau de lloguer.
2. En data 3 de setembre de 2009, mitjançant Resolució núm. 8784 del Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Govern, s’aprova la formalització del contracte d’arrendament
dels locals del carrer Pare Llaurador, 266-270, amb la Societat Esquemes i Detalls SL,
per un període de 5 anys i un preu d’arrendament de 1.950€ mensuals més l’IVA
corresponent..
3. Per tal de poder garantir la implementació del projecte, amb data 6 d’octubre de
2009, l’Ajuntament de Terrassa suscriu un conveni amb entitats terrassenques
dedicades a l’ajuda social, per l’organització d’un “Banc d’aliments”.
4. A la finalització de la vigència del contracte, es considera que el preu d’arrendament
està per sobre del preu de mercat del moment i s’inicia un treball de camp valorant
totes les opcions possibles amb la finalitat de rebaixar el preu o reubicar el centre en
un altre local més assequible. Per aquest motiu es planteja una continuïtat del
contracte. En data 30 de setembre de 2014, mitjançant Resolució núm. 9267 del
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, s’aprova la continuïtat del
contracte fins el 31 de desembre de 2014.
5. Durant els anys 2015 i 2016, amb l’objectiu de regularitzar la situació contractual de
l’arrendament i al mateix temps renegociar les condicions, es realitzen diferents intents
de contactar amb els llogaters. El contacte s’estableix a mitjans d’abril de 2016 i ens
informen que, la societat Esquemes i Detalls SL, està en situació de Concurs Voluntari
de Creditors.
6. Com a conseqüència d’aquesta circumstància, qualsevol qüestió relacionada amb
el contracte d’arrendament s’ha de tractar directament amb l’Administrador Concursal.
El 4 de maig de 2016, té lloc una reunió amb la Sra. Marisa Cuxart, en representació
de Lexaudit & Concursal, l’Administrador Concursal. En aquesta reunió es pacta un
nou preu arrendament, que queda establert en 1.000€ mensuals més l’Iva
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corresponent i s’aprova una addenda de continuïtat per un any des de la seva
signatura, fins el 10 de maig de 2017.
7. A partir d’aquest acord en els anys 2017 i 2018, s’han signat sendes addendes de
continuïtat d’un any de vigència cadascuna.
8. La directora de Serveis Socials ha emès un informe en que es proposa renovar per
dos anys l’addenda de continuïtat del contracte de lloguer d’acord amb l’Administrador
Concursal.

Fonaments de dret
1. Llei d'arrendaments urbans (LAU, Llei 29/1994, de 24 de novembre), amb les
modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures per a la
flexibilització i el foment del mercat de lloguer d’habitatges, BOE del 5 de juny del
2013.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques;
procediment d’adjudicació art. 107.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
4. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
5. El Decret de delegacions d’Alcaldia número 10222 d’1 de desembre de 2018.

Resolució
Per tot això, resolc:
PRIMER. Aprovar l’addenda de continuïtat del contracte d’arrendament del local situat
al Pare Llaurador núm. 266-270 de Terrassa, entre LEXAUDIT CONCURSAL, SLP,
administrador concursal de la Societat Esquemes i Detalls S.L. amb NIF B-61733523 i
l’Ajuntament de Terrassa, per un període de 2 any des de la seva signatura, que
literalment diu:
“INTERVENEN
El senyor LUIS ARQUED ALSINA, major d’edat, amb DNI. núm. 38.501.179-F,
actuant en representació de LEXAUDIT CONCURSAL, SLP, administrador
concursal de la Societat ESQUEMES I DETALLS, S.L., (NIF B-61733523), i
domicili a efectes de notificacions a Carrer Provença 280, 3º2ª, 08008 Barcelona.
La senyora GRÀCIA GARCIA MATUTE, major d’edat, actuant com a Regidora
delegada de Serveis Socials, en representació de l’Excel·lentíssim
AJUNTAMENT DE TERRASSA amb NIF P-0827900-B, i amb domicili a Terrassa,
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carrer Raval de Montserrat, núm. 14, de conformitat amb el que estableix el Decret
de delegacions d'Alcaldia núm. 10222 d’1 de desembre de 2017.
Amb la capacitat i legitimació que recíprocament es reconeixen, els compareixents
han convingut atorgar el present document, i
MANIFESTEN
I- Que en data 3 de setembre de 2009 es va signar CONTRACTE
D’ARRENDAMENT PER ÚS DIFERENT DEL HABITATGE, sobre un local situat al
Pare Llaurador nº 266-270 de Terrassa, entre la propietària, la Societat Esquemes
i Detalls S.L. i l’Ajuntament de Terrassa (750 m2).
II- Que amb posterioritat al mateix, l’Excm. Ajuntament de Terrassa i la Societat
Esquemes i Detalls S.L., van signar una addenda al contracte per annexionar una
superfície addicional no contemplada en el contracte inicial (37 m2).
III- Que en data 11 de maig de 2016 es va signar una addenda de continuïtat del
contracte d’arrendament per un any entre l’Administrador Concursal
d’ESQUEMES I DETALLS, S.L. i l’Ajuntament de Terrassa.
IV- Que en data 1 de juny de 2017 es va signar una addenda de continuïtat del
contracte d’arrendament per un any entre l’Administrador Concursal
d’ESQUEMES I DETALLS, S.L. i l’Ajuntament de Terrassa.
V- Que la Societat Esquemes i Detalls S.L. continua en Concurs Voluntari de
Creditors en liquidació i que l’Administrador Concursal és Lexaudit Concursal SLP.
VI- Que existeix interès mutu en la continuïtat del contracte d’arrendament mentre
no es resolgui la venta d’aquest actiu per part de l’Administrador Concursal.
PACTEN
PRIMER – Disposar de la continuïtat del contracte d’arrendament del local situat al
Pare Llaurador nº 266-270 de Terrassa (787 m2), per dos anys des de la seva
signatura.
SEGON – En cas que es resolgui la venda del local abans de la finalització de la
vigència d’aquesta addenda, l’Ajuntament disposarà del temps prudencial i
necessari, no menys de dos mesos, per buidar el local i deixar-lo a disposició de
Lexaudit Concursal SLP.
TERCER – Mantenir el preu d’arrendament en la quantitat de MIL EUROS
(1.000€) mensuals, més l’IVA corresponent.
QUART – Que, en tot el que no contradigui el recollit en els pactes anteriors,
aquesta addenda es remeti a la documentació signada anteriorment (contracte
any 2009 i addenda any 2010).
I en prova de conformitat, les parts firmen per duplicat en lloc i data indicats.”
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SEGON. Aprovar el pagament de la renda mensual de mil euros (1.000€), més l’IVA
corresponent.
TERCER. Fer càrrec de la renda mensual de l’any 2018, de juny a desembre, per un
import de 8.470,00€ a l’aplicació pressupostària 3313.23103.20200 del pressupost
municipal vigent.
QUART. Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis
posteriors, subordinar la seva autorització o realització al crèdit que per als exercicis
posteriors autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Donar compte del contingut d’aquesta resolució als interessats.
SISÈ. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació.

15. Ratificar la resolució número 5202, de 7 de juny del 2018, que sol·licita la
subvenció de 347.562,26 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al “Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències- 2018”. Exp. SUBIN 46/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 5202, de 7
de juny de 2018:
Expedient SUBIN 46/2018
Relatiu a la sol·licitud a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la Producció municipal i
l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i
música sense finalitat lucrativa, Modalitat B: per al Festival TNT -Terrassa Noves
Tendències- any 2018

Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa a través de la Direcció del Servei de Cultura, dins del
marc de les seves competències en l’àmbit de la cultura, en general, i de les arts
escèniques, en particular, gestiona el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET),
creat el 2006 amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya com a centre
territorial públic de creació, producció i difusió de les arts escèniques, formant part del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Mitjançant
el CAET, l’Ajuntament de Terrassa duu a terme la producció i coproducció
d’espectacles i organitza anualment el Festival TNT –Terrassa Noves Tendències-,
festival internacional per impulsar la creació escènica contemporània i multidisciplinari,
que celebrarà la seva Edició a Terrassa del 27 a 30 de setembre de 2018.
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2. Amb data 4/4/2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució
CLT/605/2018 per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques per
a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts, que inclouen “Subvencions per a
la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles
d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa”.
3. L’Ajuntament de Terrassa compleix amb els requisits establerts al Punt 3 de les
bases específiques per a les Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense
finalitat lucrativa, en formar part de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya).
4. L’import de l’esmentada subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.
5. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció va del 29 de maig al 13 de
juny de 2018, i els ens locals han de presentar les sol·licituds a través de signatura
electrònica reconeguda a través de la plataforma d’EACAT.
6. Dades de la subvenció:
- Data de la convocatòria: Del 29 de maig al 13 de juny de 2018
- Objecte de la subvenció: “Festival TNT – Terrassa Noves Tendències- 2018”
- Import total del projecte: 496.517,52 €
- Termini d’execució del projecte: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
- Import sol·licitat: 347.562,26 €
- Import de l’aportació municipal: 117.955,26 €
- Import pressupostat: 227.732,00,- €
- Altra subvenció sol·licitada i atorgada: 18.000,00 € atorgats (INAEM)
- Pressupost taquillatge: 10.000 €
- Patrocini: 3.000 €
- Disponibilitat pressupostària: d’acord amb el quadre adjunt
- Sistema de cobrament de la subvenció: Bestreta del 80% a partir de la notificació
de la concessió i el 20% després de justificar

7. La tècnica, amb el vistiplau de la directora de serveis de Cultura, ha emès un
informe de data 5 de juny d’enguany, en què proposa sol·licitar la subvenció.

Fonaments de dret
1. Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOG núm. 7312 de 20/02/17), per la qual
es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
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Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments
per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases han estat
modificades per l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017, publicat per Resolució
CLT/2804/2017, de 30 de novembre de 2017 (DOGC núm. 7511, de 5.12.17).
2. Resolució CLT/605/2018, de 26 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel que s’aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les
arts.
3. Resolució CLT/704/2018, de 5 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any
2018.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6. Decret de l’Alcalde-President núm. 10222, d’1 de desembre de 2017, de delegació
de competències.

Resolució
Per tot això, resolc,
PRIMER. Sol·licitar una Subvenció de 347.562,26 € (tres-cents quaranta-set mil cinccents seixanta-dos euros amb vint-i-sis cèntims) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al “Festival
TNT – Terrassa Noves Tendències- 2018”. El pressupost total del projecte ascendeix a
496.517,52 €

CULTURA

SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació
que es relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
NOM I COGNOMS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió i direcció artística
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Conserge
Administrativa
Auxiliar de gestió
Secretària membres corporació

% imputat
20%
40%
40%
40%
40%
7%
25%
25%
20%
15%
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encarregat manteniment
Oficial manteniment
Oficial ofici
Tècnica especialista compres

10%
9%
9%
25%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte.
TERCER. Ratificar aquests acords en la propera Junta de Govern Local.

16. Propostes urgents
Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
urbanística PACOL28, Colom 28. Exp. GSOL 03/2017
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:
Mitjançant escrit de data 4 de desembre de 2017 (Registre d’entrada 102708)
l’advocada Elvira Fernández Lozano, actuant en interès de la mercantil
ALBMARSERG INVERSIONS,S.L., va presentar a tramitació el Projecte de
Reparcel·lació del Polígon d’actuació PA-COL028, carrer de Colom 28, en execució
de les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa, (POUM)
aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 4 de juliol de 2003, i donada la
conformitat al seu Text refós per resolució del mateix òrgan de data 31 d’octubre de
2003 (DOGC núm. 4029 de data 12.12.2003).
El sector objecte del projecte de reparcel·lació es correspon amb un àmbit de sòl urbà
no consolidat que comprèn els terrenys delimitats per la Rambla de Sant Nebridi i els
carrers Colom i Rafael Roig que havien estat inclosos en la Unitat d’Actuació 5 del
sector del Campus universitari del PGOU de Terrassa de 1983.
El sistema d’actuació previst pel planejament que s’executa és el de reparcel·lació en
la modalitat de compensació bàsica.
La superfície total del polígon d’actuació segons la fitxa del POUM és de 4.642 m2, tot
i que, de conformitat amb l’amidament topogràfic realitzat, la superfície real és de
4.687 m2. El projecte ajusta la superfície del polígon a la realitat física, de conformitat
amb el que preveu l’article 26.2 de les Normes urbanístiques del POUM, sense que
això impliqui una reducció del sòl destinat a sistemes ni increment de l’edificabilitat
màxima.
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L’àmbit es trobava ocupat per una nau industrial en desús, que era incompatible amb
el nou planejament i que actualment ja ha estat enderrocada, dins la qual existia una
estació transformadora també en desús, i la resta es correspon amb un tram del carrer
de Rafael Roig (abans Sant Jordi) i de la Rambla de Sant Nebridi, que van ser
urbanitzats l’any 2004 d’acord amb les determinacions del Projecte d’urbanització de la
Rambla de Sant Nebridi (entre c/ Sant Jordi i Prior Tapia) i el carrer Sant Jordi (entre c/
Santiago Rusiñol i Rambla Sant Nebridi).
L’edificabilitat total de l’àmbit es fixa en el POUM en 8.875 m2 de sostre i en 88 el
nombre orientatiu d’habitatges.
D’acord amb l’article 130 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, en endavant), en concordança amb
l’article 170 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (RLUC, en endavant), en el sistema de reparcel·lació en la modalitat
de compensació bàsica correspon a les persones propietàries del sòl inclòs en l’àmbit
d’un polígon d’actuació urbanística executar el planejament mitjançant l’aportació dels
terrenys de cessió obligatòria i l’execució a llur càrrec de la urbanització.
A l’empara dels esmentats preceptes si hi ha una única persona propietària no és
obligada la constitució d’una junta de compensació, encara que s’adjudiqui a
l’administració actuant sòl amb aprofitament de cessió, sempre que es mantingui
aquesta situació mentre s’executin les obres d’urbanització.
En el present supòsit, la mercantil promotora, ALBMARSERG INVERSIONS,S.L.,
ostenta la titularitat de la totalitat del sòl amb dret a aprofitament inclòs dins l’àmbit, i
ha pres la iniciativa per endegar les actuacions necessàries per desenvolupar el
polígon en execució de les previsions del planejament abans referit, formulant i
presentant a tràmit el corresponent projecte de reparcel·lació.
Correspon al projecte de reparcel·lació establir l’emplaçament del sòl amb
aprofitament urbanístic que s’hagi de cedir obligatòria i gratuïtament a l’administració
actuant, en compliment de l’article 142.1 del RLUC.
El projecte presentat a tràmit preveu la cessió a l’Ajuntament de Terrassa del sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, de conformitat
amb el que estableix l’article 43.1 del TRLUC, mitjançant l’adjudicació de la finca
resultant P2, a la que s’atribueix un sostre edificatori màxim de 887,50 m2st.
Atès que el planejament que s’executa defineix una única zona amb aprofitament
urbanístic (Zona d’edificació en illa homogènia, clau A2.6 Campus) destinada a usos
residencials plurifamiliars, no resulta necessari, als efectes de la seva valoració,
realitzar la ponderació d’edificabilitat, usos i intensitat d’usos a que es refereix l’article
37 del TRLU. En conseqüència, el 10% de l’aprofitament urbanístic equival a 887,50
m2st, que és el 10% del sostre màxim del polígon d’actuació (8.875 m2st), coincident
amb l’adjudicació efectuada pel projecte en tramitació.
La finca s’adjudica a l’Ajuntament lliure de càrregues d’urbanització, d’acord amb el
que estableix l’article 46 del DL 1/2010.
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En virtut del deure legal de cessió d’aprofitament urbanístic la finca adjudicada passarà
a formar part del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge. L’ulterior acord d’aprovació
definitiva haurà de preveure la seva expressa adscripció formal al seu inventari, als
efectes previstos a l’article 223.1.a) del RLUC.
El projecte de reparcel·lació presentat s’ajusta, amb caràcter general, als requeriments
formals i de contingut previstos a l’article 144 i següents del RLUC, relatius a la
memòria del projecte, persones interessades en l’expedient, circumstàncies de les
finques aportades, definició i adjudicació de finques resultants, càrregues reals,
compte de liquidació provisional i documentació gràfica preceptiva.
El projecte no especifica, però, en la justificació del compte de liquidació provisional de
la reparcel·lació, la quantia de les despeses necessàries per a la formalització i
inscripció del projecte equidistributiu, en compliment del que estableix l’apartat 3r. de
la lletra d) del referit precepte.
Contempla a més un pressupost provisional de les despeses d’urbanització en quantia
de 546.850,00 €, IVA no inclòs, que no s’ajusta al contemplat en la darrera versió del
Projecte d’urbanització de l’ àmbit, presentat amb posterioritat al projecte
equidistributiu, en concret, en data 6 de març de 2018 (RE núm. 133531), però que es
tramita en paral·lel al present expedient, i que quantifica les esmentades despeses en
la xifra de 657.878,46 €, IVA no inclòs, segons el pressupost d’execució per contracte.
I no quantifica l’import de l’Impost sobre el valor afegit, que s’ha d’incloure en el càlcul
del saldo total del compte de liquidació provisional.
Per altra banda, durant l’execució dels treballs d’enderroc s’ha detectat l’existència
d’un tanc enterrat del que no es tenia coneixement. Informada l’Agència Catalana de
Residus, aquesta ha emès en data 23 d’abril de 2018 informe tècnic d’avaluació i
valoració de la problemàtica d’indicis de contaminació del sòl del terreny on s’ubicava
el tanc, del que resulta la necessitat de presentar un Pla de Millora Ambiental, que ha
de ser aprovat per ella i que ha d’incloure com a mínim totes les actuacions de
descontaminació per qualsevol concepte que en l’informe es relacionen.
Per aquest motiu, el projecte haurà de contemplar com despeses d’urbanització que
han de ser assumides per la mercantil ALBMARSERG INVERSIONS,S.L., en tant que
propietària dels terrenys inicials (finques aportades 1, 2 i 3), com a càrrega
individualitzada dels esmentats terrenys, les despeses d’urbanització derivades de la
seva preparació per a l’execució de les obres d’urbanització com a resultat de les
obligacions que pugui imposar l’Agència Catalana de Residus en virtut de la normativa
relativa a sòls contaminats, així com les derivades de l’incompliment, en el seu cas, de
l’obligació de dur a la pràctica els programes de restauració que es puguin imposar per
les llicències o autoritzacions que a aquest efecte s’atorguin, de conformitat amb allò
previst a l’article 127.3 del RLUC.
Defectes aquests que no impedeixen l’aprovació inicial del document, encara que
hauran de ser esmenats amb caràcter previ a la seva aprovació definitiva.
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Tot això, sens perjudici del que pugui determinar l’informe urbanístic sol·licitat al Servei
de Planejament d’aquests Serveis d’Urbanisme i del que pugui resultar durant el
període d’informació pública.
D’acord amb l’article 119 del TRLUC l’aprovació inicial correspon a l’administració
actuant.
El projecte de reparcel·lació ha de ser sotmès a informació pública pel termini d’un
mes, mitjançant la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i
en la seu electrònica municipal, així com notificat personalment als titulars de béns i
drets inclosos dins l’àmbit objecte d’actuació.
Cal advertir que l’executivitat de les previsions del projecte de reparcel·lació resta
condicionada a la prèvia o simultània aprovació definitiva del projecte d’urbanització,
actualment en tràmit, de conformitat amb l’article 125.5 del RLUC.
Pel que fa a la competència per a l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació,
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 refòs de la Llei
municipal de règim local de Catalunya, atribueixen a l’Alcalde la competència per a
l’aprovació dels instruments de gestió urbanística. Això no obstant, de conformitat amb
els Decrets d’Alcaldia números 5772 de 19 de juny de 2015 i 10222 de 1 de desembre
de 2017, la competència per a l’aprovació definitiva dels instruments de gestió
urbanística recau en la Junta de Govern Local.
Vistos aquests antecedents, l’informe del Servei de Gestió Urbanística de data 4 de
juny de 2018 i les disposicions legals d’aplicació, es proposa a la Junta de Govern de
la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica (novembre de 2017) del polígon d’actuació urbanística PACOL028, Colom 28, presentat per la mercantil ALBMARSERG INVERSIONS,S.L.,
propietària única del sòl inclòs dins l’àmbit, condicionant l’ulterior acord d’aprovació
definitiva a la presentació d’un text refós que incorpori les següents prescripcions:
1) El projecte haurà d’especificar, en la justificació del compte de liquidació provisional
de la reparcel·lació, la quantia de les despeses necessàries per a la formalització i
inscripció del projecte equidistributiu.
2) El projecte haurà d’ajustar la quantia del pressupost provisional de les despeses
d’urbanització de l’àmbit a la del pressupost del Projecte d’urbanització, que es tramita
en paral·lel al present expedient, i que les quantifica en la xifra de 657.878,46 €, IVA
no inclòs.
3) El projecte haurà de quantificar l’import de l’Impost sobre el valor afegit, i l’haurà
d’incloure en el càlcul del saldo total del compte de liquidació provisional.
4) El projecte a més, en compliment del que preveu l’article 127 apartats 3 i 4 del
Decret 305/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
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haurà de contemplar com a càrrega individualitzada de la mercantil ALBMARSERG
INVERSIONS,S.L., en tant que propietària dels terrenys inicials (finques aportades 1, 2
i 3), les despeses d’urbanització derivades de la obres de preparació dels mateixos per
a l’execució de les obres d’urbanització que siguin conseqüència de les obligacions
que pugui imposar l’Agència Catalana de Residus en virtut de la normativa relativa a
sòls contaminats, així com les derivades de l’incompliment, en el seu cas, de
l’obligació de dur a la pràctica els programes de restauració que es puguin imposar per
les llicències o autoritzacions que a aquest efecte s’atorguin.
La imputació d’aquestes despeses a l’entitat ALBMARSERG INVERSIONS,S.L.
s’haurà de reflectir així mateix al compte de liquidació del projecte de reparcel·lació.
SEGON. Sotmetre el document aprovat inicialment a informació pública durant el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal, durant el qual
podran presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.
TERCER. Disposar que s’emetin els informes jurídics i tècnics municipals necessaris
per tal que, un cop transcorregut el termini d’informació pública conferit a l’acord
segon, s’adopti, si s’escau, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, l’acord
d’aprovació definitiva del present expedient.
QUART. Condicionar l’ulterior acord d’aprovació definitiva a la prèvia o simultània
aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector.
CINQUÈ. Notificar individualment els presents acords a tots els interessats en
l’expedient.

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

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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