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Amadeu Aguado i Moreno
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El vint-i-dos de març de l’any dos mil dinou, 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 accidental –
president, Amadeu Aguado i Moreno.

Eva Candela López
Javier García Romero
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.

Jordi Rueda Muñoz
Membres excusats
Alfredo Vega López
Marc Armengol i Puig

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.

Adrián Sánchez Morales
Altres assistents

La presidència obre la sessió a les vuit i trenta cinc
minuts del matí i seguidament s’analitzen els punts
de l’ordre del dia que s’indiquen.

Óscar González Ballesteros
Félix Gómez Munné
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Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.
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1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 8 de març de 2019 (5/2019).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 8 de març de 2019 (5/2019),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Ratificació del decret núm. 1514/2019 de 21 de febrer que acorda comparèixer
en el recurs contenciós administratiu CORE 43/2019 A, en el marc de l’expedient
HADI 136/2017, incoat respecte l’habitatge del carrer de Montblanc núm. 1, 9è 2ª,
de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 1514, de 21
de febrer de 2019:
DECRET:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 43/2019A, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Javier Segura
Zariquiey, en nom i representació de Buildingcenter, SAU. La propietat, l’entitat
Buildingcenter, SAU interposa recurs contenciós administratiu contra les Resolucions
núm. 10513 de 27 de novembre de 2017 i 9577 de 19 de novembre de 2018
respectivament, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 136/17,
incoat respecte l’habitatge del carrer Montblanc, núm. 1, 9è 2ª, de Terrassa, per la
presumpta utilització anòmala d'aquest. Mitjançant la resolució núm. 10513 es
manifestava que quedava acreditada la utilització anòmala de l’habitatge, donat que
havia estat desocupat permanentment, sense causa justificada, per un període de
més de dos anys. En aquest sentit s’instava a Buildingcenter, SAU perquè adoptés les
mesures necessàries per corregir aquesta situació de desocupació. També se li girava
la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient,
advertint-li que si no donava compliment als requeriments efectuats es procediria a la
imposició d’una primera multa coercitiva per import de 6.500.euros i que es podria
iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes que podien ascendir fins als
500.000 euros. Posteriorment, i a través de la resolució 9577 de 19 de novembre de
2018 es desestimava el recurs de reposició interposat per la propietat i es ratificava
íntegrament la resolució núm. 10513.
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe en data 13 de febrer
de 2019 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència,
DECRETA:
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PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 43/2019 A,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr. Javier Segura Zariquiey, en nom i
representació de Buildingcenter SAU, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 5
de Barcelona, contra les Resolucions núm. 10513 de 27 de novembre de 2017 i 9577
de 19 de novembre de 2018 respectivament, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea
de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l'
expedient Hadi 136/17, incoat respecte l’habitatge del carrer Montblanc, núm. 1, 9è 2ª,
de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER.- Informar que no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el
lletrat d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin
els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós
administratiu CORE 43/2019 A, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm.
5 de Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.
3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 272/2018,
IPMA 441/2018, IPMA 495/2018 i IPMA 522/2018)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 272/2018):
En data 22 d’octubre de 2018, mitjançant la resolució número 8.651, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 3 de maig de 2018, com a presumpte responsable de la comissió de
la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa
a llocs públics no subjecte amb cadena el dia 3 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.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
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a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
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 21 de gener
de 2019, 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. Tampoc no havia
reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament
amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.
En data 22 de febrer de 2019 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 22 de febrer de
2019 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 no subjecte amb cadena a la via o espai públic el
dia 3 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.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 441/2018):
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En data 23 de novembre de 2018, mitjançant la resolució número 9.835, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 12 de juliol de 2018 i d’un informe de Policia municipal de data 19 de
novembre de 2018, com a presumpta responsable de la comissió de dues infraccions
consistents, la primera, en trobar-se un gos de raça considerada potencialment
perillosa a llocs públics sense morrió i, la segona, en no facilitar la informació requerida
pel personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions: dades
requerides per agents de la Policia municipal en relació amb el gos de raça
considerada potencialment perillosa que portava per la via pública; ambdues, el dia 12
de juliol 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 €) per cada 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.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 14 de desembre 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. Tampoc no havia
reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament
amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.
En data 27 de febrer de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Merino era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
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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,
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 27 de febrer de
2019 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 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 les infraccions consistents, la primera, en trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic, 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 facilitar
informació requerida pel personal funcionari que actua en compliment de les seves
funcions (dades requerides per agents de la Policia municipal en relació amb el gos de
raça considerada potencialment perillosa que portava per la via pública), incomplint
l’article 53 de l’Ordenança, en relació amb l’article 13.2.f) de la Llei 50/1999, ambdues,
el dia 12 de juliol de 2018, al terme municipal de Terrassa
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 contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 495/2018):
En data 1 d’octubre de 2018, mitjançant la resolució número 7.901, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 27 de juliol de 2018, com a presumpte responsable de la comissió,
entre d’altres, de la infracció consistent en portar un gos considerat potencialment
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perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 27 de juliol de 2018, al carrer General Moragues, [...], 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.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 de gener de 2019,
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. Tampoc no havia
reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament
amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.
En data 27 de febrer de 2019 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 €), 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 27 de febrer de
2019 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l'article
13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos S’ACORDA:

PRIMER.- IMPOSAR al senyor [...] a 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
27 de juliol de 2018, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de
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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 contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 522/2018):
En data 30 de novembre de 2018, mitjançant la resolució número 10.007, es va incoar
un expedient sancionador al senyor [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 22 d’agost de 2018, com a presumpte responsable de la comissió de
la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós, amb
microxip 985113000632803, o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva fugida o pèrdua, el qual va accedir a una finca i va atacar el gos que hi havia al
pati, el dia 22 d’agost de 2018, i es proposava una sanció de quatre-cents euros (400
€), tenint en compte la transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa.
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. S’indicava, també,
que en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l‘acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
La incoació de l’expedient i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 7 de gener de 2019.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Tampoc no havia
reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament
amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.
En data 11 de febrer de 2019 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 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
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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 11 de febrer de
2019 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 QUATRE-CENTS EUROS (400 €),
d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós, amb microxip
985113000632803, o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
fugida o pèrdua, el qual va accedir a una finca i va atacar el gos que hi havia al pati, el
dia 22 d’agost 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. Aprovació inicial del Projecte constructiu del pont del carrer d’Itàlia. COAP
25/2019
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal determina la necessitat de construir un seguit
de ponts sobre la riera de les Arenes a fi de reduir l’efecte barrera de la riera i facilitar un
continu urbà entre els barris d’ambdós costats, alhora que per permetre la remodelació
de l’av. del Vallès com a part de l’anella interior de rondes o quadrat ampliat de la ciutat
central.
En concret a la Memòria del Pla s’indica; “A l’interior de la ciutat es planteja la
completació del model de ronda interior urbana, format per la continuïtat de l’avinguda de
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Béjar, avinguda del Vallès , avinguda Santa Eulàlia i el nou passeig de Ponent, que
defineix un quadrat ampliat de la ciutat central”.
Per altra banda, en el Plànol de Relació d’Actuacions Estratègiques s’hi grafia la
remodelació de l’eix de l’avinguda del Vallès i en concret, dins d’ella, el pont d’Itàlia.
Alhora, aquesta remodelació figura en l’Agenda i Avaluació econòmica del Pla amb el
número 3 i específicament dins d’aquest número, el pont d’Itàlia amb la denominació de
pont de Can Parellada.
Alhora, la necessitat de remodelació de l’av. del Vallès també s’ha estudiat en documents
posteriors, ja siguin documents de mobilitat o de planejament urbanístic, establint la
necessitat de reconvertir ambdós costats de l’avinguda en vials unidireccionals, de
manera que, per una banda, s’obtingui una circulació rodada més fluida i segura i, per
altre banda, es pugui reduir l’espai destinat a ella, per tal de destinar el sobrant a altres
usos que permetin una millor relació amb la llera de la riera i el seu sentit longitudinal, tant
per a vianants com per a ciclistes.
Per tal, però, de poder reconvertir els vials de l’av. del Vallès en unidireccionals, calen
alguns ponts, ara inexistents, com aquest del carrer Itàlia.
Per aquest motiu, el juliol de 2011 es va encarregar a l’enginyera de camins, canals i
ports Carmina Riera i Serrat de CICSA, consultor de ingeniería civil, S.A., la redacció del
“Projecte constructiu del pont del carrer d'Itàlia”.
II.- L’objecte del projecte és la definició i valoració de les obres de:
Pont sobre la riera de les Arenes a l’alçada del carrer Itàlia.
Reurbanització i semaforització d’ambdues calçades de l’avinguda del Vallès a l’entorn
del nou pont.
Rehabilitació, reurbanització i modificació de la senyalització del pont del carrer França i
dels seus accessos.
També té per objecte proporcionar als licitadors la informació completa per tal de poder
valorar les obres amb la necessària precisió i, com a conseqüència, presentar llurs
ofertes convenientment fonamentades.
III.- El Pressupost d’execució material del projecte és d’un milió dos-cents quaranta-set
mil vuitanta-un euros amb seixanta-set cèntims (1.247.081,67€), el pressupost d’execució
per contracte d’un milió quatre-cents vuitanta-quatre mil vint-i-set euros amb dinou
cèntims (1.484.027,19€)(sense IVA), i d’un milió set-cents noranta-cinc mil sis-cents
setanta-dos euros amb noranta cèntims (1.795.672,90€)(IVA inclòs) i el pressupost per
coneixement de l’administració d’un milió nou-cents tretze mil quaranta-cinc euros amb
setanta-set cèntims (1.913.045,77€). El termini d’execució de les obres es preveu que
sigui de nou (9) mesos.
IV.- El director de Programes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 5 de març de
2019, informa favorablement l’aprovació inicial del “Projecte constructiu del pont del carrer
d'Itàlia”, per tant es pot considerar que la documentació del projecte assoleix el nivell de
contingut i concreció adequats en relació a les característiques i l'abast del projecte, i que
consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la
posterior execució de les obres.
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El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò disposat
en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut mínim del
projecte d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
V.- Durant el període d’exposició pública del projecte caldrà demanar informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
VI.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels projectes
d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
VII.- 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.
VIII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i decret
número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta matèria a la
Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte constructiu del pont del carrer d'Itàlia”, redactat
en data desembre de 2012 per l’enginyera de camins, canals i ports Carmina Riera i
Serrat de CICSA, consultor de ingeniería civil, S.A., amb un pressupost d’execució
material d’un milió dos-cents quaranta-set mil vuitanta-un euros amb seixanta-set cèntims
(1.247.081,67€), un pressupost d’execució per contracte d’un milió quatre-cents vuitantaquatre mil vint-i-set euros amb dinou cèntims (1.484.027,19€)(sense IVA), d’un milió setcents noranta-cinc mil sis-cents setanta-dos euros amb noranta cèntims
(1.795.672,90€)(IVA inclòs) i un pressupost per coneixement de l’administració d’un milió
nou-cents tretze mil quaranta-cinc euros amb setanta-set cèntims (1.913.045,77€). El
termini d’execució de les obres es preveu que sigui de nou (9) mesos.
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i
al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es presenten
al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
TERCER.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
No obstant, la Junta acordarà,
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5 . Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les vuit hores i quaranta cinc 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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