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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Gracia García Matute

14/2018

21 SETEMBRE 2018

El vint-i-u de setembre 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
Manuel Giménez Guardia

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.

Eva Candela López
Adrián Sánchez Morales
Jordi Rueda Muñoz
Membres excusats

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.

Alfredo Vega López
Altres assistents

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 7 de setembre de 2018
(13/2018).
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L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 7 de setembre de 2018
(13/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Donar compte del Decret núm. 6277 de data 19 de juliol pel que s’aprova
definitivament el projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents
cruïlles a la ciutat de Terrassa. COAP 39/2018
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 6277 de data 19 de
juliol:
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió de data 11 de maig de
2018, va aprovar inicialment el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a
diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa”, redactat per Félix Belmar López, enginyer
tècnic de l’empresa PRODOP en data octubre de 2017, amb un pressupost total
d’execució material de set-cents quaranta mil set-cents setanta-sis euros amb setantavuit cèntims (740.776,78 €), un pressupost total de contractació, IVA exclòs, de nou-cents
dos mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trenta-set cèntims (902.524,37 €) i d’un milió
noranta-dos mil cinquanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims (1.092.054,49 €), IVA
inclòs.
El document ha estat sotmès al tràmit preceptiu d’informació al públic i, una vegada
finalitzat el termini previst a l’efecte no consta que s’hagi presentat cap al·legació
contra el document aprovat inicialment, segons es desprèn del certificat emès pel
secretari general de la Corporació que obra a l’expedient.
La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde-president
de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Atesa l’absència de Juntes de Govern, a fi de no paralitzar la tramitació administrativa i
d’acord amb els decrets d’alcaldia núm. 5773, de 19 de juny del 2015 i 10222 de 1 de
desembre de 2017, que delega les atribucions en matèria d’aprovació de projectes a la
Junta de Govern,
DISPOSO:
PRIMER.- Avocar per a aquest acte les competències delegades a la Junta de Govern
en matèria d’aprovació de projectes.
SEGON.- Aprovar definitivament el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a
diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa”, redactat per Félix Belmar López, enginyer
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tècnic de l’empresa PRODOP en data octubre de 2017, amb un pressupost total
d’execució material de set-cents quaranta mil set-cents setanta-sis euros amb setantavuit cèntims (740.776,78 €), un pressupost total de contractació, IVA exclòs, de noucents dos mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trenta-set cèntims (902.524,37 €) i
d’un milió noranta-dos mil cinquanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims
(1.092.054,49 €), IVA inclòs.
TERCER.- Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens Locals, l'aprovació definitiva d'aquest projecte, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquest
ajuntament (e-tauler).
QUART.- Donar compte del present decret a la propera Junta de Govern local.

3. Ratificació de la Resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat núm. 6372 de data 23/07/2018, per la qual es disposa el retorn a la
TGSS del dret d'ús del solar de 2000 m2 situat al sector de Can Roca II. GSOL
11/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 6372, de
23 de juliol de 2018:
La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de novembre de 2016 va aprovar el
conveni subscrit en data 21 de juliol de 2016 entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Tresoreria General de la Seguretat Social (en endavant, TGSS), per a la cessió d’ús a
favor de l’Ajuntament, d’un terreny de 2.000 m², propietat d’aquella, ubicat entre els
carrers de Fàtima, Isidre Nonell i Estatut, a l’àmbit de Can Roca II, per tal de donar
resposta a les necessitats temporals de mobilitat en l’entorn de l’actual IES Can Roca,
implantat també de forma provisional, fins que estigui construït el nou centre definitiu.
Conveni que, en síntesi, preveia els següents compromisos entre les parts:
-

La TGSS cedeix a l’Ajuntament de Terrassa l’ús d’un solar patrimonial de 2.000 m²
de superfície situat entre els carrers de Fàtima, Isidre Nonell i Estatut, dins el
sector de Can Roca II de Terrassa, amb la finalitat de destinar-lo a aparcament
mentre no es construeixi el nou IES sens perjudici de la seva restitució per part de
l’Ajuntament, en qualsevol moment, a sol·licitud de la TGSS, en les mateixes
condicions actuals i sense dret a cap indemnització.

-

L’Ajuntament disposarà de l’ús de l’esmentat solar sense satisfer cap renda,
assumint, d’una banda, el manteniment i la conservació del mateix, consistents en
la neteja i desbrossament del terreny, en cas que fos necessari, per un import
màxim de 4.360 € (l’IVA inclós) d’acord amb la informació facilitada pel Servei de
Projectes i Obres, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 1438.17101.22799
d’altres treballs altres empreses i, de l’altra, el corresponent l’impost de Béns
Immobles (IBI).
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-

La cessió d’ús es realitza lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants,
condicionada al fet que el terreny cedit es destini a la finalitat d’aparcament que
motiva la cessió en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni, revertint
a favor de la TGSS en cas que s’incompleixi el referit termini sense que s’hagi
implantat l’ús, o bé que es deixi de destinar a la finalitat prevista, així com en cas
que el destinatari de la cessió (Ajuntament) no compleixi amb les condicions
fixades.

Altrament, la TGSS ha fet conèixer a aquest Ajuntament, mitjançant comunicació de
data 18 de maig d’enguany, reiterada per una altra de 25 de juny, que CatSalut preveu
construir un Centre d’Atenció Primària en el solar ubicat al carrer de Fàtima, 12,
d’aquest municipi, annex al solar propietat de la TGSS que li ha estat cedit per aquest
Ajuntament, i que per facilitar l’execució de les obres de l’ esmentat equipament
sanitari resulta imprescindible autoritzar-li l’ús de la seva finca, per a la qual cosa
requereixen l’autorització d’aquest Ajuntament en tenir aquest l’ús del solar.
Atès que el referit aparcament provisional, per motius diversos, mai s’ha arribat a fer.
Atès que en els acords de cessió s’establia la reversió a favor de la TGSS si passat un
any des de la cessió, es a dir, en data 21 de juliol de 2017 i següents, l’Ajuntament no
hagués destinat el solar a la finalitat prevista, motiu pel qual la TGSS podria instar la
reversió per incompliment de la finalitat de la cessió.
Raons d’oportunitat i d’interès públic aconsellen procedir al retorn a la TGSS del solar
cedit.
Pel que fa a la justificació legal, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, preveu el deure de col·laboració, així com les relacions de cooperació
entre les Administracions públiques als capítols II (arts 141 i ss) i III (arts. 143 i ss),
així com regula la possibilitat de subscriure convenis per part de les administracions
públiques als articles 47 i següents.
D’altra banda, pel que fa l’àmbit català, les relacions interadministratives es troben
regulades als articles 107 i següents de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes.
Més concretament, l’article 108 i següents regula la possibilitat d’establir convenis de
col·laboració entre administracions, com el conveni quina aprovació es proposa, en
aquest cas per tal de donar resposta a les necessitats temporals de mobilitat en
l’entorn de l’actual IES Can Roca, implantat també de forma provisional, fins que
estigui construït el nou centre definitiu.
Atès que de conformitat amb l’estipulació tercera del conveni de cessió de 21 de juliol
de 2016:
“Será causa de resolución de la cesión y reversión automática a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social, que el referido solar no se destine al uso previsto
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dejare de hacerlo posteriormente, o el
cesionario no cumpliere las condiciones fijadas en dicho acuerdo ...”I
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Atesa la necessitat manifestada per la TGSS d’autoritzar l’ús de la seva finca a
CatSalut per facilitar l’execució de la construcció del nou CAP de Can Roca.
Procedeix restituir a la TGSS del dret d’ús adquirit per l’Ajuntament en virtut del
conveni formalitzat en data 21 de juliol de 2016, del solar patrimonial de 2.000 m² de
superfície situat entre els carrers de Fàtima, Isidre Nonell i Estatut, dins el sector de
Can Roca II de Terrassa.
La competència per a l'adopció del present acord recau en l’Alcalde de la Corporació,
d’acord amb l’article 53.1.q) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya, competència que, en virtut dels Decrets núm. 5773 de 19 de juny de 2015 i
10222 de 1 de desembre de 2017, ha estat delegada en la Junta de Govern. No
obstant això, l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 4 de
novembre de 2016 facultava al Tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat per
tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i/o
de rectificació, per a la plena efectivitat dels presents acords. En aquest sentit, tota
vegada que, com ja s’ha exposat, s’ha exhaurit el termini per a destinar el terrenys a
l’ús previst, s’ha d’entendre produïda de forma automàtica la reversió en els termes
continguts al conveni de 21 de juliol de 2016 i, per tant, resulta procedent disposar la
reversió formal del terreny a favor de la TGSS.
Vistos aquests antecedents, l’informe jurídic emès en data 20 de juliol de 2018 pel
Servei de Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació i en ús de les
atribucions legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DISPOSAR el retorn a favor de la TGSS del dret d’ús adquirit per l’Ajuntament
en virtut del conveni formalitzat en data 21 de juliol de 2016, del solar patrimonial de
2.000 m² de superfície situat entre els carrers de Fàtima, Isidre Nonell i Estatut, dins el
sector de Can Roca II de Terrassa, per destinar-lo provisionalment a aparcament,
conveni que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 4
de novembre de 2016.
Segon.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local en la primera sessió que
aquesta convoqui per a la seva ratificació.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, als Serveis Educatius Municipals, al Servei de Projectes i Obres i als
Serveis de Gestió tributària i recaptació de l’Ajuntament.

4. Ratificació de la Resolució del Regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció
Civil núm. 6587 de data 27 de juliol de 2018 per la que s'aprova el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i
Agrupació Defensa Forestal Terrassa per al desenvolupament de programes
territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis
forestals
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 6587, de
27 de juliol de 2018:
Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que
poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.
Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març,
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el
qual desenvolupen la seva activitat.
Vista la memòria justificativa de data 6 de juliol de 2018.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Vist el que disposa la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, en relació als
convenis.
En la tramitació de l’expedient de referència s’han seguit les disposicions legals
d’aplicació, és per tot això que el Regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil,
en virtut de les facultats legalment atribuïdes per l’Alcaldia – Presidència, mitjançant el
Decret d’Alcaldia núm. 10222 de data 1 de desembre de 2017,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta entre l’Ajuntament de
Terrassa, la Diputació de Barcelona i l’Agrupació Defensa Forestal Terrassa per al
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria
de prevenció d’incendis forestals.
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SEGON.- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del conveni com a
aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Terrassa a l’Agrupació de Defensa
Forestal Terrassa per un import de 4.929,60€, despesa que ja ha estat abonada dins el
conveni aprovat per la resolució de data 3 de maig de 2018, amb número de registre
3651, entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Agrupació de Defensa Forestal Terrassa.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes pertinents.
QUART.- Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.

5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (8 expedients: IPMA 192/2015,
IPMA 412/2017, IPMA 420/2017, IPMA 6/2018, IPMA 11/2018, IPMA 41/2018, IPMA
97/2018, IPMA 189/2018)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 192/2015):
En data 1 d’abril de 2015 la senyora [...] 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, el qual portava sense lligar i sense
morrió. Arran de l’acta, es van incoar els expedients amb referència IPMA 192/2015 i
IPMA 193/2015.
En data 22 de maig de 2015, mitjançant la resolució número 4756, es va incoar un
expedient sancionador com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense
morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general i 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 personalment al seu domicili el dia 4 de juny de 2015.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 16 de juliol de 2015 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400
€) 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 personalment al seu domicili el dia 31 de
juliol de 2015.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora [...] no
havia presentat cap al·legació.
En data 29 d’octubre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, se li va
imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats,
aleshores vigent, i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats 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 14 de desembre de 2015, 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 [...] va interposar recurs extraordinari de
revisió (IPMA 193/2015) 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, el qual ha estat acceptat mitjançant
l’acord de la Junta de govern local de data 22 de juny de 2018.
En data 10 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora [...] 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 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, aleshores vigent, i a l’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 37.2.18 de la mateixa ordenança i a l’article 7.2.e) de
la Llei 10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de trescents euros amb un cèntim (300,01 €) fins a mil cinc-cents dos euros (1.502 €), segons
l'article 38.2 de l'esmentada ordenança.
Les Administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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. D’acord
amb el document de l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia – AIAC, de data 26
de febrer de 2016, aportat per la senyora [...] el dia 22 de març de 2018, la raça del
gos és bòxer americà, raça no catalogada com potencialment perillosa, per tant, no és
d’aplicació la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
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Finalment, s’ha comprovat que la senyora [...] va inscriure al Registre d'animals de
companyia – ANICOM el gos de la seva propietat el dia 21 de març de 2018.
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 que el gos no és de raça
considerada potencialment perillosa, considerant l’informe emès per la instructora de
l’expedient de data 10 de juliol 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.- DEIXAR SENSE EFECTES la sanció per valor de quatre-cents euros (400
€), amb referència MA 2015 40551050, imposada a la senyora [...] mitjançant l’acord
de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2015, donat l’error en la
determinació de la raça del gos a l’acta d’identificació policial que va donar lloc a la
incoació de l’expedient sancionador i a la imposició de sanció i ARXIVAR l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució a les persones interessades i
els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 412/2017):
Al Registre d'animals de companyia – ANICOM des del dia 15 de març de 2016 consta
inscrit un gos de raça considerada com a potencialment perillosa – american bully,
amb microxip 941000018939382 – a nom del senyor [...].
Des del Programa d’animals domèstics del Servei de Protecció de la salut, en data 18
de maig de 2017, se’l va requerir perquè tramités la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, però va fer cas
omís.
En data 29 d’agost de 2017 se li va notificar des de Informació i procediment del Servei
de Protecció de la salut un requeriment per tramitar la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, però també va fer
cas omís al requeriment.
En data 11 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.523, es va
acordar incoar al senyor [...] un expedient sancionador com a presumpte responsable
de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a
la tinença i/o conducció de gossos 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
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els documents que estimés convenients i que en cas de no efectuar al·legacions,
l’acord d’iniciació seria considerat proposta de resolució.
La resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili en data 8 de gener de 2018.
En data 26 de gener de 2018 el senyor [...] va sol·licitar la llicència administrativa.
Tanmateix, no va reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat ni va efectuar el
pagament voluntari de la sanció amb dret a reducció d’un 40%.
En data 16 de febrer de 2018, 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 ser propietari d’un gos
considerat potencialment perillós, inscrit al Registre d'animals de companyia des del
dia 15 de març de 2016 sense haver posseït la llicència administrativa que l’habilitava
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 al
seu domicili el dia 1 de març de 2018.
En data 6 de març de 2018 el senyor [...] va interposar recurs de reposició segons el
qual manifestava, de manera resumida, que:
-

a l’agost de 2017 se li va requerir la documentació, però per motius personals no
va poder obtenir la llicència.
el gos estava fora de Terrassa i no sabia que havia de donar-lo de baixa.
el 26 de gener de 2018 havia tramitat tota la documentació.
actualment el gos estava a Terrassa.

En data 10 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual es desestimava el recurs interposat pel senyor [...].
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix
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òrgan que l’hagi dictat, dins el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de
rebre la notificació.
De la revisió de l’expedient es desprèn que el senyor [...] va inscriure el gos de la seva
propietat, de raça considerada com a potencialment perillosa, al Registre d'animals de
companyia – ANICOM en data 15 de març de 2016. La llei 50/1999 disposa que la
tinença d’aquests animals requereix la prèvia obtenció de la llicència administrativa per
a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos i no va ser fins
el dia 26 de gener de 2018 que el senyor [...] va tramitar-la, després d’haver estat
requerit en diverses ocasions i haver fet cas omís als requeriments i una vegada incoat
l’expedient sancionador. Es per això exposat que no es pot acceptar el recurs
interposat.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 10 de juliol de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor [...] en data 6 de
març de 2018, contra l’acord de la Junta de govern local de data 16 de febrer de 2018,
pels motius abans exposats, i, en conseqüència, CONFIRMAR la sanció per valor de
dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €), atès que ha estat
correctament imposada.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 420/2017):
En data 7 de febrer de 2018, mitjançant la resolució número 990, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], com a presumpte responsable de la comissió,
entre d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la
tinença i/o conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa,
en base a la novetat de Policia municipal número 13.663, de data 6 de juliol de 2017, i
la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa en data 5 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
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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 8 de març de 2018, per haver resultat
infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes alienes a
aquesta administració.
En data 26 de març de 2018 el senyor [...] va sol·licitar la llicència administrativa per a
la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos i va aportar la
documentació necessària per tramitar-la, tanmateix no va reconèixer voluntàriament la
seva responsabilitat en els fets ni va efectuar el pagament anticipat voluntari de la
sanció proposada, fets que donen dret a la reducció del 40% de l’import de la sanció
proposada.
En data 16 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] 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 16 d’abril
de 2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29
d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions
tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al senyor [...] 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 ser propietari d’un gos
considerat potencialment perillós sense haver posseït la llicència administrativa que
l’habilita 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
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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.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 6/2018):
En data 17 d’abril de 2018, mitjançant la resolució número 3.187, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran de dues actes d’identificació de Policia
municipal de data 31 de desembre de 2017, com a presumpte responsable de la
comissió de la infracció consistent en la negativa o la resistència a subministrar dades
o a facilitar la informació requerida pel personal funcionari que actua en compliment de
les seves funcions, informació relativa a dos gossos de raça considerada com a
potencialment perillosa – american staffordshire terrier – requerida pels agents de la
Policia municipal el dia 31 de desembre de 2017, a la carretera de Matadepera, 272,
de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb
cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
Aquesta resolució juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili en data 21 de maig de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 10 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida
pel personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions pot constituir
infracció administrativa tipificada a l'article 53 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, infracció qualificada com a greu, d'acord amb l'article 62.3.k) de
l’Ordenança, en relació amb l’article 13.2.f) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
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sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, 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
€), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança, en relació amb l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 10 de juliol 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 [...] una sanció de TRES-CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (300,52 €), segons 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en la negativa o
la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel personal
funcionari que actua en compliment de les seves funcions (informació relativa a dos
gossos de raça considerada com a potencialment perillosa – american staffordshire
terrier – requerida pels agents de la Policia municipal el dia 31 de desembre de 2017,
a la carretera de Matadepera, 272, de Terrassa), incomplint l’article 53 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 13.2.f) de l Llei
50/1999.
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.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 11/2018):
El senyor [...] és propietari de dos gossos de raça considerada com a potencialment
perillosa, un de nom Rocky identificat amb el microxip 981098102496063, de raça
staffordshire bull terrier, inscrit al Registre municipal d'animals de companyia en data 2
de desembre de 2011, i un altre de nom Yabu identificat amb el microxip
941000019048662, de raça encreuament dog de Bordeus, inscrit al Registre municipal
d’animals de companyia en data 17 de març de 2016, i no posseeix la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 17 d’abril de 2018, mitjançant la resolució número 3.188, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...] com a presumpte responsable de la comissió de
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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 11 d’abril 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 25 de maig 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 [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
En data 10 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 10 de juliol 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 [...] una sanció de DOS MIL QUATRE-CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança
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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.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 41/2018):
El senyor [...] és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa
identificat amb el microxip 985113001165702 i inscrit al Registre municipal d'animals
de companyia - ANICOM des del dia 27 de setembre de 2017, i no posseeix la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.170, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...] 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 maig 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
personalment al seu domicili el dia 6 de juny de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
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sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
En data 13 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] 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 13 de juliol 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 [...] 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.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 97/2018):
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En data 12 d’abril de 2018, mitjançant la resolució número 3.054, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 17 de febrer de 2018, com a presumpte responsable de la comissió
de dues infraccions, consistent, la primera, en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa a llocs públics sense morrió el dia 17 de febrer de 2018, a la
plaça Didó de Terrassa, i, la segona, en la negativa o la resistència a subministrar
dades o a facilitar la informació requerida pel personal funcionari que actua en
compliment de les seves funcions: informació sobre un gos de raça considerada com a
potencialment perillosa – rottweiler – requerida pels agents de la Policia municipal el
dia 17 de febrer de 2018, a la plaça Didó de Terrassa; i es proposava la imposició
d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) per la primera
infracció i d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) per
la segona infracció.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies 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 18 de maig 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 [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 10 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] 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.
El fet de la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions pot
constituir infracció administrativa tipificada a l’article 53 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.k) de
l’Ordenança, en relació amb l’article 13.2.f) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
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sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos 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 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 juliol 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 [...] una sanció de SIS-CENTS UN EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS (601,04 €), 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 dues infraccions, consistent, la primera, en trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 17 de
febrer de 2018, a la plaça Didó 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, i, la segona, en
la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel
personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions: informació sobre
un gos de raça considerada com a potencialment perillosa – rottweiler – requerida pels
agents de la Policia municipal el dia 17 de febrer de 2018, a la plaça Didó de Terrassa;
incomplint l’article 53 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 189/2018):
En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.167, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora [...], arran d’un document de recuperació del
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 19 de febrer de 2018, 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 985113000472094, el dia 16
de febrer de 2018, 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 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 personalment al seu domicili el dia 7 de juny de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 16 de juliol de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció
administrativa tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article
62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52
€) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons
l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 16 de juliol 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 [...] 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 985113000472094, el dia 16 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 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.
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TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als
efectes del seu compliment i els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

6. Aprovació del conveni per a la gestió de la subvenció atorgada per a
l’adequació del Centre Obert Ca n’Anglada . TRET 27/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Fets
1.Mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió del 2 de març de 2018, es va atorgar una subvenció de 180.000.- € a
la Diòcesi de Terrassa, NIF R08012801, per al projecte seleccionat al procés
participatiu PAM, Adequació del Centre Obert Grup de Colònies de Ca n’Anglada,
consistent en les obres de millora contra incendis i supressió de barreres, per adequar
les instal·lacions a la normativa vigent i a l a millora del benestar dels infants.
2. És necessari subscriure un conveni per tal de donar compliment als acords de la
Junta de Govern Local en relació a l’aprovació del projecte seleccionat al procés
participatiu PAM i a l’atorgament de la subvenció per a la realització de les obres de
millora.
3.Aquest conveni regula els procediments i la gestió de la subvenció atorgada i de les
obres a realitzar.
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.
3. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa.
4. Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
6. Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per
Decret 179/1995.
7. Decret número 10222 d’1 desembre de 2017, de nomenaments i delegacions
d’Alcaldia.
Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la
proposta, Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb la Diòcesi de Terrassa
per a la regulació dels procediments i la gestió de les obres i de la subvenció atorgada
per a l’adequació del Centre Obert Grup de Colònies Ca n’Anglada.
SEGON.- Facultar la regidora delegada de Serveis Socials per signar el conveni
aprovat en el punt primer, i tots els tràmits necessaris per a la seva gestió.
No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.

7. Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de
Treball, Afers Socials i Família, per a la contractació de 2 agents d'ocupació i
desenvolupament local (AODL)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
El Departament de Treball, Afers socials i famílies, d’acord les bases aprovades en
l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.
Amb l'objectiu d’afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la
generació de llocs de treball, el Servei d’Ocupació de Catalunya dona continuïtat a la
figura de l'agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), la funció del qual serà
dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (agents
socials, econòmics, empresarials i altres), les polítiques i els programes que
afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un
desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat,
equitatiu i sostenible possible.
Aquesta convocatòria s’adapta al compromís assolit al Pla de Mandat 2015- 2019, la
Creació del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària, que s’ha de dotar de
suport tècnic, i el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària que esta previs que
s’aprovi en el Ple Municipal.
L’import de la subvenció a sol·licitar és de 62.752,08 euros.
L’import total del projecte a executar és de 91.669,36 euros del quals l’import de
28.917,28 euros, corresponent al cofinançament, anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 4623.43303.22699 del pressupost de l’exercici 2019.

L’execució del projecte tindrà una durada d’un any i s’iniciarà no més tard del 31 de
desembre 2018.
Per informe del Director de Serveis d’Activitats, amb data 3 de setembre de 2018,
s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció esmentada.
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Vist que l’Interventor General ha emès el corresponent informe.
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 presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de
Treball, Afers socials i famílies, del Servei d’Ocupació de Catalunya, destinada a
Programes de suport al desenvolupament local (AODL), per un import de 62.752,08
euros (SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS).
L’import corresponent al cofinaçament del projecte serà de 28.917,28 euros que anirà
a càrrec de l’aplicació pressupostària 4623.43303.22699 de l’exercici 2019.
Segon.- Notificar aquests acords als interessats i als departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

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

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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