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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Manuel Giménez Guardia

16/2018

19 OCTUBRE 2018

El dinou d’octubre 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.

Gracia García Matute
Marc Armengol i Puig
Adrián Sánchez Morales

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 Lluís Soria Suarez, com a
interventor general accidental.

Jordi Rueda Muñoz
Membres excusats
Alfredo Vega López
Javier García Romero
Eva Candela López
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Lluís Soria Suarez

La present sessió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst
a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen els
punts de l’ordre del dia que s’indiquen.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 5 d’octubre de 2018 (15/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 5 d’octubre de 2018
(15/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte del Decret núm. 7514, de 21 de setembre de 2018 pel qual
s'aprova la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament i la mercantil
Metrovacesa,S.A. en relació al Polígon d'Actuació PA-GAS004, carrer Gasòmetre.
GURB 8/2018
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 7514 de data 21 de
setembre de 2018:
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en endavant) preveu, entre
d’altres, l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-GAS004, que inclou les parcel·les
delimitades pels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, en el barri
del Segle XX de Terrassa.
La mercantil Metrovacesa,S.A. en la seva condició de propietària única dels terrenys
compresos dins l’ esmentat àmbit va procedir, en desenvolupament de les previsions
del POUM, a promoure la tramitació dels corresponents projectes d’urbanització i de
reparcel·lació voluntària, que van ser aprovats definitivament mitjançant Decrets
d’Alcaldia de dates 4 d’agost i 22 de setembre de 2006, respectivament. El Polígon
d’Actuació PA-GAS0004 però es troba encara pendent d’urbanització.
L’Ajuntament Terrassa mitjançant Resolució núm. 1231, de data 26 de gener de 2011,
va autoritzar l’ús temporal del terreny ubicat al c/ Gasòmetre, núm.4, finca registral
56.688, parcel·la cadastral número 7812601DG1971B0001FE, que li havia estat
adjudicat en la reparcel·lació en concepte de cessió obligatòria i gratuïta destinat a
espai lliure públic, Clau P-2, a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per a la instal·lació d’ unes aules provisionals que havien de funcionar
com equipament educatiu de forma provisional fins que es fes efectiva la implantació i
posada en funcionament del CEIP previst en el Pla de Millora Urbana PMBAL 163,
Sala i Badrinas, proper al Polígon PA-GAS0004.
Aquesta autorització s’efectuà desprès de la cessió anticipada i temporal del terreny de
Metrovacesa,S.A. a favor de l’Ajuntament en virtut d’acta subscrita en data 21 de
gener de 2011.
Durant els treballs de condicionament dels terrenys pel seu ús provisional escolar (2a.
fase del projecte d’instal·lació d’aularis provisionals), es va descobrir l’existència
d’elements contaminants del sòl d’elevada toxicitat i potencial risc per a la salut, motiu
pel qual es van procedir a desallotjar els nens escolaritzats, i a desmuntar i retirar les
instal·lacions.
El descobriment efectuat va ser comunicat a l’Agència de Residus de Catalunya que
va motivar l’inici d’expedient de declaració de sòl contaminat en el marc de l’expedient
informatiu núm. Q053-2012-7-SC-1074/1.
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Alhora l’Ajuntament concedí una nova llicència per a ús temporal d’un terreny de 2.800
m2 ubicat a la Ctra. De Rubí, 223, PM-CRU 223, a favor del Departament
d’Ensenyament, per a la instal·lació de les aules provisionals, i deixà sense efecte
l’autorització per a la seva implantació al c/ Gasòmetre.
Finalment, l’aparició de les substàncies contaminants va provocar la rescissió
unilateral per part de l’Ajuntament de l’acta d’ocupació subscrita amb
Metrovacesa,S.A. i el retorn a la promotora la possessió del terreny, mitjançant
resolucions municipals de data 27 de febrer i 28 de juny de 2012.
Arrel de la contaminació detectada l’Ajuntament de Terrassa va iniciar el corresponent
expedient disciplinari, OEDI 155/2011, adreçat a la mercantil Metrovacesa,S.A., en la
seva qualitat de promotora de l’àmbit, per tal que realitzés les actuacions
corresponents fins la completa descontaminació.
Davant l’ inactivitat de la mercantil Metrovacesa,S.A., l’Ajuntament va tenir que actuar
pel procediment excepcional d’emergència de forma subsidiària, iniciant el
corresponent expedient d’execució subsidiària, realitzant una sèrie d’actuacions de
descontaminació, a saber:
-Inicialment, l’Ajuntament va aprovar un pressupost provisional d’execució dels
treballs de 27.050, 44 € IVA inclòs (mitjançant resolució núm. 11904 de data
11/11/2011).
-Desprès es va aprovar un pressupost de 105.000 € IVA inclòs (mitjançant
resolució núm. 13452 de data 29/12/2011) degut al desconeixement del grau, abast i
envergadura real dels treballs a realitzar atès el caràcter de vici ocult del problema de
contaminació ambiental detectat.
-Més tard, es va aprovar un tercer pressupost de 52.571 € IVA inclòs
(mitjançant resolució núm. 2268 de data 24/02/2012) corresponent a l’ increment del
volum de residus finalment retirar respecte de l’ inicialment previst.
En total, els pressupostos aprovats van ascendir a la quantitat de 184.621,44 € (IVA
inclòs). No obstant, de conformitat amb la informació facilitada pels Serveis Econòmics
Municipals els treballs efectivament realitzats van ascendir a la quantitat de
265.508,94€ (IVA inclòs). D’aquest import consta pendent de reintegrar a l’Ajuntament
la suma de 80.887,50 € (IVA inclòs).
Les actuacions portades a terme per part de l’Ajuntament per la via de l’execució
subsidiària van ser objecte de recurs contenciós administratiu per part de
Metrovacesa,S.A. (PO 140/2012 A), que va ser desestimat mitjançant sentència
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona núm. 3/15 de 14 de
gener de 2016,, en base a considerar, principalment, el següent:
1) "... en aquellos ámbitos en los que existen obligaciones de urbanización pendientes
y se ha detectado la presencia de elementos contaminantes, las actuaciones
necesarias para la descontaminación del suelo se encuentran directamente vinculadas
con la obligación urbanística de urbanización. Todo esto debido a que no se pueden
llevar a cabo obras de urbanización sin la previa y simultánea ejecución de las
medidas relativas a la descontaminación. "
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2) La normativa urbanística vigente "impone expresamente a los propietarios de fincas
aportadas a un proceso de reparcelación la asunción de las obligaciones establecidas
por la normativa relativa a suelos contaminados y imputa los costes de dichas medidas
de descontaminación exclusivamente al propietario de la finca aportada al proceso de
reparcelación como carga individualizada, siendo así este caso una excepción al
principio general de imputación de los gastos de urbanización en el conjunto de la
comunidad reparcelatoria. "
Del que es conclou, d’una banda, que les obres d’urbanització comprendran també els
treballs de descontaminació i, d’altra, que els costos de les mesures de
descontaminació corresponen exclusivament al propietari de la finca aportada al
procés reparcel·latori com càrrega individualitzada, en el present supòsit
Metrovacesa,S.A.
Com a conseqüència de les actuacions seguides per l’Ajuntament de Terrassa davant
la inactivitat de Metrovacesa,S.A. es va iniciar el corresponent expedient de
descontaminació de sòl davant l’Agència de Residus de Catalunya per mitjà de
l’expedient informatiu núm. Q053-2012-7-SC-1074/1.
Per Resolució de l’Agència Catalana de Residus (en endavant ARC) de data 26 de
setembre de 2012, d’una banda es va declarar el sòl contaminat i, d’altra banda, es
declarà causants de la referida contaminació les empreses Gas Natural SDG i La
Propagadora del Gas, S.A. solidàriament, en tant que responsables directes o com a
successores d’una activitat de fabricació de gas des de finals del segle XIX fins a l’any
1940-41.
Contra la referida Resolució, les empreses declarades solidàriament responsables
varen recórrer en alçada, i l’ARC per mitjà de Resolució de 13 de gener de 2014 va
determinar que l’obligació de descontaminació atribuïda a les referides mercantils
abastava únicament a l’ús industrial del sòl i que les tasques de descontaminació
pertinents fins a l’actual ús residencial del sòl les haurien de portar a terme el propietari
i els posseïdors, de conformitat amb la normativa de residus i sòls contaminats.
L’esmentada Resolució va ser impugnada judicialment tant per l’Ajuntament de
Terrassa com per les mercantils Gas Natural SDG i La Propagadora del Gas, S.A., que
ha motivat les Sentències núm. 139 de data 22 de febrer de 2018 dictada per la Secció
3a. de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC en el recurs 41/2014, i núm. 255
de data 29 de març de 2018 dictada per la Secció 3a. de la Sala del Contenciós
Administratiu del TSJC en el recurs 175/2014. La primera, estimant en part els
recursos d’alçada interposats per les referides mercantils deixa sense efecte la
declaració de responsabilitat solidaria de les referides societats efectuada per l’ARC i
la segona, malgrat no ser ferma, determina la no acreditació de la participació de les
referides entitats en la contaminació, al temps que la no aplicació a les mateixes de la
normativa sobre residus i sòls contaminats amb caràcter retroactiu, motiu pel qual
declara responsable de la descontaminació amb caràcter subsidiari i per aquest ordre,
al propietari i al posseïdor dels terrenys.
Entretant, i davant l’ inactivitat de les empreses Gas Natural SDG i La Propagadora del
Gas,S.A. l’Ajuntament, d’una banda, va continuar realitzant actuacions tendents a la
recuperació del sòl contaminat, seguint les directrius de l’ARC, per import de 80.887,50
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€ (IVA inclòs). I, d’altra banda, va iniciar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de data 12 de desembre de 2014, la tramitació del canvi de modalitat d’execució del
sistema d’actuació del Polígon d’Actuació PA-GAS004, de reparcel·lació per
compensació bàsica prevista en el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, pel
de reparcel·lació per cooperació, no només per haver transcorregut més de 8 anys des
de l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i reparcel·lació del polígon
(produïda el 4 d’agost i el 22 de setembre de 2006, respectivament) sinó,
fonamentalment, perquè l’ inactivitat estava provocant problemes de salubritat,
seguretat i ornat particularment greus donada l’ ubicació del Polígon dins de la trama
urbana totalment consolidada, que van provocar la tramitació de diferents expedients
de disciplina urbanística per tal de mantenir l’àmbit en unes condicions acceptables.
Sense perjudici d’això, és palesa l’obligació d’executar les obres d’urbanització del
Polígon d’Actuació PA-GAS0004, que deriva de l’aprovació definitiva dels projectes de
reparcel·lació i urbanització. En tal sentit, i tota vegada els treballs de descontaminació
del terreny de referència son una actuació d’obligada execució prèvia o simultània a
les obres d’urbanització, de conformitat amb el que preveu l’article 96.3 en
concordança amb l’article 127 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, resulta evident que les actuacions
necessàries per a la descontaminació del sòl es troben directament vinculades amb
l’obligació urbanística d’urbanitzar.
En aquest ordre de coses, l’article 127.3.a) de l’ esmentat Decret imposa
expressament als propietaris de finques aportades a un procés de reparcel·lació
l’assumpció de les obligacions establertes per la normativa relativa a sòls contaminats i
imputa els costos de dites mesures de descontaminació exclusivament al seu
propietari com a càrrega individualitzada. Obligacions que corresponen al propietari del
terreny amb independència de les responsabilitats que d’acord amb la normativa
sectorial corresponent siguin imputables al causant de la contaminació, abans
esmentades.
Aquesta responsabilitat del propietari inicial dels terrenys va ser reconeguda per
Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona de data 14 de
gener de 2016, dictada en el recurs núm. PO 140/12 A.
Resulta d’ interès públic i privat executar les obres d’urbanització del PA-GAS004 i, per
tant, que es completin prèviament les tasques de descontaminació del sòl no només
del terreny declarat contaminat per l’ARC sinó de la totalitat del polígon d’actuació,
com actuació d’obligada execució prèvia o simultània a les obres d’urbanització del
polígon.
D’acord amb el criteri legal exposat i confirmat per la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona de data 14 de gener de 2016 abans indicada, la
mercantil Metrovacesa,S.A. és responsable de la descontaminació del sòl de
referència, en la seva qualitat de promotora del polígon no només des d’un punt de
vista urbanístic, per tractar-se d’una obligació inherent a la d’urbanitzar, sinó també
des d’un punt de vista mediambiental, per haver de respondre subsidiàriament -en
defecte del causant de la contaminació-, en la seva condició de propietària inicial de la
totalitat dels terrenys del Polígon d’Actuació PA-GAS0004.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Nogensmenys, atès que per resolució de l’ARC de 7 de novembre de 2014 es va
declarar responsable subsidiari a l’Ajuntament, pel cas que Gas Natural SDG,S.A. i
Propagadora del Gas,S.A. no compleixi la seva obligació de descontaminar el sòl
declarat contaminat, i atès que les referides mercantils van quedar deslliurades de l’
esmentada obligació per les Sentències dels TSJC abans esmentades, es requereix
per l’ARC la subscripció d’un conveni entre aquesta Administració i la referida
mercantil, a fi i efecte que pugui actuar contra la mercantil Metrovacesa,S.A. i exigir-li
la realització de totes les tasques necessàries per a la descontaminació del sòl, en
base al que determina la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona de data 14 de gener de 2016, deslliurant en conseqüència a aquesta
Corporació de tota responsabilitat al respecte.
D’acord amb l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques
“Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores
de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”.
En el present supòsit, es tracta de formalitzar el compromís de la mercantil
Metrovacesa, S.A. respecte a la seva responsabilitat vers la descontaminació del sòl
del PA-GAS004, en la seva qualitat de promotora de l’esmentat polígon, desprès de la
conflictivitat generada arrel del descobriment de l’existència d’elements contaminants
del sòl d’elevada toxicitat i potencial risc per a la salut en una de les parcel·les del
polígon. Alhora el conveni pretén garantir el desenvolupament urbanístic del referit
àmbit, en la seva fase de gestió, lligat a la realització dels treballs descontaminació, el
que justifica la seva conveniència per a l’ interès públic
Tota vegada estableix compromisos respecte a les càrregues d’urbanització del PAGAS004, aquest conveni té el caràcter de conveni urbanístic en els termes que es
desprenen de l’article 25.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU). Conveni que, per altra banda,
no comporta l’assumpció per l’Ajuntament de cap condició, càrrega o gravamen
onerós.
Pel que fa a la seva aprovació, formalització i execució, l’article 25.2 del RLU
assenyala que en el supòsit de convenis urbanístics la seva aprovació, formalització i
execució se subjecta a la normativa reguladora de les entitats públiques que els
subscriguin.
Pel que respecte a la seva eficàcia, l’article 25.3 del RLU estableix que els convenis
urbanístics es perfeccionen i obliguen exclusivament a les parts des de llur aprovació
per l’òrgan competent de l’administració.
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Procedeix, per tant, aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de
Terrassa i la mercantil Metrovacesa,S.A.
De conformitat amb els articles 26.1 del RLU i 70 ter. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local l’acord d’aprovació del convenis ha de ser
publicat al butlletí oficial corresponent dins del mes següent a llur aprovació.
En aquest sentit, l’expedient podrà ser consultat en els locals dels Serveis
d’Urbanisme, c/ Pantà núm. 20, segona planta, durant l’horari d’atenció al públic, a fi
de que en relació als acords que s’adoptaran, que no seran definitius en via
administrativa, puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes dins del
termini d’audiència conferit, comptador des de la seva exposició al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP).
La competència per a l’aprovació del present conveni urbanístic, atès que té per
objecte la gestió urbanística, recau en la Junta de Govern Local de la Corporació, de
conformitat amb el Decret de delegació número 5773 de 19 de juny de 2015. Això no
obstant, raons d’oportunitat i urgència (com l’agilització de l’acreditació dels acords
assolits davant l’ARC i la realització dels treballs de descontaminació) aconsellen
proposar l’aprovació d’aquest conveni per Decret d’Alcaldia a l’empara d’allò
determinat pels articles 10.1 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que regulen l’avocació pels òrgans
superiors del coneixement d’un assumpte que correspongui ordinàriament o per
delegació als seus òrgans administratius dependents.
Vistos els antecedents i justificació legal exposats, l’informe jurídic emès en data 26 de
juliol de 2018 pel Servei de Gestió Urbanística, i en ús de les atribucions legalment
conferides,
RESOLC:
Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació
del conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i la mercantil Metrovacesa,S.A.
Segon.- APROVAR la proposta de conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i la
mercantil Metrovacesa,S.A., pel qual la referida societat es compromet a portar a
terme el desenvolupament urbanístic del Polígon d’Actuació PA-GAS004 en el termini
d’un any a comptar de la signatura del conveni i, en particular, totes les actuacions
urbanístiques vinculades amb l’obligació d’urbanitzar, dins les quals es troben tots els
treballs necessaris per a la descontaminació del sòl inclòs dins del polígon.
Tercer.- REQUERIR a la mercantil Metrovacesa,S.A. per tal que, en el termini d’un
mes a comptar de la notificació del presents acords, aboni a aquest Ajuntament la
suma de 80.887,50 € (IVA inclòs), en concepte de reintegrament de les despeses
avançades per aquesta Corporació corresponents a estudis realitzats i treballs
executats amb motiu de la descontaminació del terreny del carrer Gasòmetre, 4, ubicat
dins del polígon.
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Quart.- REQUERIR a la mercantil Metrovacesa,S.A. per tal que, en el termini de tres
mesos a comptar des de la signatura del conveni, presenti a tramitació davant d’aquest
Ajuntament una operació jurídica complementària de la reparcel·lació del Polígon
d’Actuació PA-GAS004, o document anàleg, en el que s’inclogui com a càrrega
individualitzada de la referida societat en tant que propietària inicial dels terrenys
inclosos dins del polígon, al marge de la comunitat reparcel·latòria, de totes les
despeses derivades de la descontaminació del sòl del polígon.
Amb l’advertiment de que transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat a
tràmit, l’Ajuntament podrà procedir a la seva formulació, en el qual cas totes les
despeses derivades de la seva redacció i tramitació fins la seva inscripció registral
seran de compte i càrrec de la referida mercantil.
Cinquè.- SUSPENDRE els efectes de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20
de març de 2015, pel qual es va disposar l’aprovació inicial del canvi de modalitat
d’execució del sistema d’actuació del PA-GAS0004, de reparcel·lació per compensació
bàsica a reparcel·lació per cooperació.
Sisè.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc
Armengol i Puig, o qui el substitueixi en el càrrec, per tal de subscriure el conveni amb
la societat Metrovacesa,S.A., de conformitat amb el model proposat objecte de la
present aprovació, així com per introduir, en el seu cas, les esmenes o rectificacions
que calguin per a la seva efectivitat sense que en cap cas s’alteri el contingut
substancial proposat.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a l’interessat, a l’Agència Catalana de Residus
i a la Societat Municipal d’Habitatge,S.A., i PUBLICAR el seu contingut al butlletí oficial
de la província i a la seu electrònica municipal.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords als Serveis Econòmics i Financers i a
Tresoreria Municipal.
Novè.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local dels acords adoptats en la
propera sessió que realitzi.

3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (7 expedients: IPMA 624/2016,
IPMA 409/2017, IPMA 418/2017, IPMA 532/2017, IPMA 166/2018, IPMA 231/2018 i
IPMA 323/2018)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 624/2016):
El senyor [...] és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa
identificat amb el microxip 977200008801221, inscrit al Registre municipal d'animals
de companyia el dia 13 de juliol de 2017 i no posseeix la llicència administrativa per a
la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
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En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.163, 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 8 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
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 6 de juliol 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 13 de setembre 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 setembre 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 [...] 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 409/2017):
La senyora [...] el dia 8 de febrer de 2016 va adoptar un gos de raça considerada com
a potencialment perillosa identificat amb el microxip 985111000742074.
En data 7 d’agost de 2017 se la va requerir perquè en el termini màxim de quinze dies
hàbils sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i aportés la documentació necessària per tramitarla, atès que anteriorment havia fet cas omís als requeriments efectuats pel Programa
d’animals domèstics del Servei de Protecció de la salut, però també va fer cas omís a
aquest requeriment.
En data 11 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.524, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora [...] 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. Així mateix, es proposava la imposició d’una sanció de dos
mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Mitjançant la resolució se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als
efectes de l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i se li 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.
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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 resolució, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 23 de gener de 2018, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora [...] 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 16 de març 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 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
personalment al seu domicili el dia 16 d’abril de 2018.
En data 29 de juny de 2018 la senyora [...] va sol·licitar la llicència administrativa i el
dia 4 de juliol de 2018 va aportar documentació.
En data 4 de juliol de 2018 la senyora [...] va interposar recurs de reposició segons el
qual sol·licitava la convalidació de la sanció imposada de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims perquè havia demanat la llicència administrativa per a la tinença
i/o conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix
òrgan que l’hagi dictat, dins el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de
rebre la notificació.
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De la revisió de l’expedient es desprèn que quan la senyora [...] el dia 4 de juliol de
2018 va interposar el recurs, el termini per interposar-lo havia transcorregut amb
escreix i la resolució havia esdevingut ferma. Tanmateix, s’ha analitzat aquest escrit i
s’ha considerat i valorat que la senyora [...] va adoptar el gos en data 8 de febrer 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 29 de juny de 2018 que la
senyora [...] va tramitar-la, després d’haver estat requerida en diverses ocasions per
l’Ajuntament i haver fet cas omís als requeriments i una vegada finalitzat l’expedient
sancionador.
En data 13 de setembre de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora [...] era responsable de la comissió de la infracció
esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 13 de setembre de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- INADMETRE, per haver-se presentat extemporàniament, el recurs de
reposició interposat per la senyora [...] contra l’acord de la Junta de govern local de
data 16 de març de 2018, i, en conseqüència, CONFIRMAR la sanció 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 418/2017):
En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.168, 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 denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos del Cos de Mossos d’Esquadra 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 2 de maig de 2018, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
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advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
Aquest acord i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant
la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 6 de juliol 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 14 de setembre 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 14 de setembre 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.
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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 532/2017):
En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.166, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora [...], arran de la denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos del Cos de Mossos d’Esquadra,
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 qual va mossegar un altre gos, el dia 3 de setembre
de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de
quatre-cents euros (400 €), donada la transcendència social i el perjudici causat.
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 25 de juny 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 Utiel no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 13 de setembre de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Utiel 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
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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 13 de setembre de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l'article
13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR a la senyora [...] una sanció de QUATRE-CENTS EUROS (400
€), d’acord amb l'article 63 i l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 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 qual va mossegar un
altre gos, el dia 3 de setembre de 2017, al terme municipal de Terrassa, tenint en
compte la transcendència social i el perjudici causat, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- ARXIVAR l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als
efectes del seu compliment i els recursos que corresponguin.
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 166/2018):
En data 29 de gener de 2018, mitjançant la resolució número 809, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – staffordshire
terrier - identificat amb el microxip 985113000945011, propietat del senyor [...], amb
efectes des del dia 27 de gener de 2018.
La resolució se li va notificar al seu domicili el dia 22 de febrer de 2018.
En data 14 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.164, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...] 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 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
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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.
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 26 de juny 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 13 de setembre de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual el senyor [...] 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 13 de setembre 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 l’abandonament d’un gos de
la seva propietat, de raça considerada potencialment perillosa, identificat amb el
microxip 985113000945011, amb efectes des del dia 27 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.
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TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal
que la faci efectiva i els recursos que corresponguin.
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 231/2018):
En data 30 de maig de 2018, mitjançant la resolució número 4.747, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran de l’acta d’identificació de Policia municipal
de data 24 d’abril 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 24 d’abril 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.
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 20 de juliol 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 14 de setembre 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 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 €).
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 14 de setembre 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
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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 [...] 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
24 d’abril 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.
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 323/20186):
En data 10 de juliol de 2018, mitjançant la resolució número 6,014, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], 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 31 de maig 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 €).
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 al seu domicili el dia 30 de juliol 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 14 de setembre de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual el senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
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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 14 de setembre 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 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 31 de
maig 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.
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.

4. Acceptar subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió de
les Biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Expedient SUBIN 59/2018, relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Província de Barcelona per a 2018.
Fets
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1. El Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, aprovat per acord de la Junta
de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011, en la seva disposició
transitòria preveu que la Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel
personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament.
2. Les biblioteques de Terrassa que formen part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província, compleixen amb els requeriments mínims establerts en
aquest conveni formalitzat amb la Diputació de Barcelona.
3. La Diputació de Barcelona ha notificat el Decret núm. 6970/18, de 9 de juliol de
2018, de la presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova l’atorgament
per concessió directa d’una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i
“Districte 6” d’aquest municipi, per import total de 478.715,00 euros per a l’any 2018.
Dades de la subvenció
Objecte de la subvenció: Finançament de diversos llocs de treball adscrits a
Biblioteques
Servei responsable del projecte: Servei de Cultura
Sol·licitud: Atorgament directe previst al Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi,
aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
Import sol·licitat: No correspon
Import atorgat: màxim de 478.715,00,- €
Ingrés previst al pressupost : 472.855,00 €
Pressupost de l’actuació: 551.385,52 €, cost del personal de biblioteques
subvencionat, a càrrec del capítol 1
Aportació municipal: L’aportació municipal per aquest concepte és de 72.670,52 €,
corresponent a la diferència entre el cost dels llocs de treball subvencionats per la
Diputació, i el cost previst.
Disposició de crèdit: Hi ha crèdit suficient al capítol 1, codi programa 5451.33211
(Biblioteques i lectura)
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
Forma de cobrament: Prèvia justificació.
Termini de justificació: en dos terminis,
-

1a. Justificació el 30 d’octubre de 2018 ( De les obligacions reconegudes entre
l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018).

-

2a. Justificació el 28 de febrer de 2019 ( De les obligacions reconegudes entre
l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2018).

4. Vist l’informe tècnic emès per la directora del Servei de Cultura en data 2 d’octubre
d’enguany.
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Fonaments de dret
1. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa
en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, aprovat per acord de la Junta de
Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
2. Decret núm. 6970/2018, de 9 de juliol de 2018, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, pel qual s’aprova l’atorgament de subvencions a favor de diversos
ajuntaments per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Província.
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
4. Decret de l’Alcalde-President núm. 10222, de 1 de desembre de 2017.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents,
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 478.715,00 € (quatre-cents setanta-vuit mil
set-cents quinze euros) atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, com a compensació econòmica
pel personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i
“Districte 6” d’aquest municipi, que es desglossa en :

PROJECTE
Finançament de diversos llocs de
treball de Biblioteques

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ ATORGADA

551.385,52 €

478.715,00 €

SEGON.- INGRESSAR l’import de 478.715,00
5451.33211.46100 Servei de Cultura, Biblioteques

€

al

compte

pressupostari

TERCER. - Adscriure el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
SERVEI DE CULTURA - BIBLIOTEQUES
NOM
LLOC DE TREBALL
Maria Gental Morral
Montse de la Torre
García
Montse Llovera
Montserrat
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% imputat

Directora BCT-Xarxa -

100 %

Sotsdirecció BCT

100 %

Directora de Biblioteca de Districte 2

100 %
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Nuria Mancho Castaño

Directora de Biblioteca de Districte 3

100 %

Caridad Martín Jiménez

Directora de Biblioteca de Districte 4

100 %

Laura Mayor Lara
Daniel Arredondo
Sánchez

Directora de Biblioteca de Districte 6

100 %

Bibliotecari

100 %

Agnès Peiró Pinto
Marta Martí Lanuza
Ellisabet Torrell Morera
Gemma Vidal Saba

Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria

100 %
100 %
100 %
100 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte i les necessitats del servei.
No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.

5. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar el
Programa 30 Plus
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 Família, al DOGC núm. 7682 de 9 d’agost
de 2018, publica la RESOLUCIÓ TSF/1926/2018, d’1 d’agost, per la qual s'obre la
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions corresponents a la
Línia 1, Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys.
“30 Plus” és un programa recollit al Pla Anual de Polítiques Actives d’Ocupació 20172018 com a programa propi de Catalunya, en el servei ocupacional de “promoció de la
creació d’ocupació, el desenvolupament econòmic i el foment de la contractació. i
desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30
anys i més, preferentment 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre
d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat
lloc de treball.
Les dades d’atur de Terrassa del primer trimestre de 2018 presenta una taxa d'atur
del 13,37% per damunt de la comarca (11,77%), de la província (11,19%) i de
Catalunya (11,44%). Pel que fa a la població major de 45 anys és del 17,45%. Una
altra dada significativa és el fet que el 30,4% de les persones en situació d'atur
ostenten una antiguitat superior als 2 anys, i d'aquests el 49,34% són majors de 45
anys.
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Segons les dades del Servei d’Ocupació d’aquest Ajuntament, durant l'any 2017 el
40,97% de les persones ateses tenien entre 30 i 44 anys i el 28,5% eren majors de
45%. Pel que fa al Servei d'Intermediació, el 36,04% de les persones que han sol·licitat
els serveis són majors de 45 anys.
Aquest programa s'inscriu en un model de política ocupacional que té com a objectiu la
inserció directa en el mercat laboral de les persones aturades, basant-se en una
fórmula que pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa: en funció
de llocs de treball existents al territori se seleccionen les persones més adients per
aquestes vacants i se'ls facilitant la formació específica més adequada per
desenvolupar correctament les tasques que li són requerides. D'aquesta manera, es
posa l'accent en incentivar la demanda en el mercat de treball.
L’Ajuntament de Terrassa aposta clarament per al desenvolupament de programes
que facilitin l'aproximació a les empreses, incentivin la contractació i per tant, facilitin la
creació de llocs de treball.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la
promoció de l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació.
Aquesta convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
13 de setembre de 2018, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017
A C O R DS :
Primer.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de
255.345,45€ per realitzar el Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60
persones de Terrassa prioritàriament majors de 45 anys en empreses del municipi.
Segon.- En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

6. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció presentada per Foment de
Terrassa, SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la pròrroga de 2 agents
d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
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El Departament de Treball, Afers Socials i Família, al DOCG núm. 7678, de 3 d’agost
de 2018, publica la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2018 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.
Les accions subvencionables que es sol·liciten són les següents:
Pròrroga de 2 agents d’ocupació i desenvolupament locals (AODL)
- Pròrroga de 2 agents d’ocupació i desenvolupament locals (AODL)
Projecte 1: Consolidació de la nova industria terrassenca. Pròrroga de la
contractació de l’AODL [...].
Projecte 2: Millora de la comunicació de la nova industria terrassenca. Pròrroga de
la contractació de l’AODL [...].
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la
promoció de l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació i el
suport a la creació i consolidació de nous projectes empresarials.
Aquesta convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA, pel
que fa a les actuacions d’Agents d’ocupació i desenvolupament local.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
24 de setembre de 2018, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017
A C O R DS :
Primer.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció presentada per Foment de
Terrassa, SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la resolució Resolució
TSF/1868/2018, de 25 de juliol i l’ordre Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per a la
contractació de 2 agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2018,
amb un cost total 94.950,41€ . L’import total de la subvenció que es sol·licita és de
62.752,08€.
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Segon.L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de
32.198,33€ anirà amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.

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

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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