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ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
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legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
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ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

05/2017

24-MARÇ-2017

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

El vint-i-quatre de març de l’any dos mil disset, 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 primer tinent d’alcalde Sr.
Alfredo Vega i López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Marc Armengol i Puig

Altres assistents
Óscar González Ballesteros

La present reunió 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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 10 de març de 2016 (04/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 10 de març de 2017
(04/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 972/2015, IPMA 110/2016,
IPMA 364/2016 i IPMA 551/2016)

2.1 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 972/2015):

En data 21 de setembre de 2016, mitjançant la resolució número 7.118, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Alfonso, 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
conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa.
A l’acord se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de l’article 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i se li comunicava que tenia un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que
estimés pertinents i per proposar les proves de les quals intentés valdre's per a la defensa dels
seus drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993.
Aquest acord, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
el dia 29 de novembre de 2016, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de
notificació personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat el senyor Alfonso no va formular cap al·legació ni va proposar cap
prova. Així mateix, no va sol·licitar la llicència administrativa ni va aportar la documentació
necessària per tramitar-la.
En data 9 de gener de 2017 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es proposava, entre d’altres, la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i se li atorgava un termini de deu
dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del
Decret 278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar personalment al seu domicili en data 24 de gener de
2017.
Durant el termini atorgat, el senyor Alfonso no va presentar cap al·legació ni va aportar la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 14 de febrer de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor del Cid 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 el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (2.404,06 €) fins a QUINZE MIL VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
(15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 14 de febrer de 2017 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 Alfonso, 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, com a 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 potencialment
perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
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.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

2.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 110/2016):
En data 21 de març de 2016, mitjançant la resolució número 2.396, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Karin, com a presumpta 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 relació amb el gos de la seva propietat
inscrit al Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012249 i identificat
amb el microxip 900062000183209.
A l’acord se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de l’article 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i se li comunicava que tenia un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que
estimés pertinents i per proposar les proves de les quals intentés valdre's per a la defensa dels
seus drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993.
Aquest acord, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
el dia 9 de maig de 2016, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat la senyora Karin no va formular cap al·legació ni va proposar cap
prova. Així mateix, no va sol·licitar la llicència administrativa ni va aportar la documentació
necessària per tramitar-la.
En data 20 de juny de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos i se li atorgava un termini de deu dies hàbils per
formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del Decret 278/1993.
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La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el
dia 12 de desembre de 2016, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat, la senyora Karin no va presentar cap al·legació ni va aportar la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 31 de gener de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Karin 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 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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 31 de gener de 2017 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 Karin, 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 conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012249 i identificat amb el
microxip 900062000183209, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i 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.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

2.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 364/2016):
En data 11 de maig de 2016, mitjançant la resolució número 3.820, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Juan José, arran de l’acta número 287301/2016 – denúncia per
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos del cos dels Mossos
d’Esquadra, com a presumpte responsable de la comissió, entre d’altres, de la infracció
consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el
dia 15 d’abril de 2016, a les 20:00 hores.
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, i se li advertia de l'existència d'un termini de deu dies per
efectuar al·legacions o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 10 del decret 278/1993.
La incoació de l’expedient, juntament amb el plec de càrrecs i la indicació dels recursos que
corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 30 de
juny de 2016, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària
per causes alienes a aquesta administració.
S’ha comprovat que durant el termini atorgat el senyor Juan José no va presentar cap
al·legació ni va proposar cap prova.
En data 15 de setembre de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava, entre d’altres, la imposició d’una sanció de tres-cents euros
amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i se li atorgava un termini de deu
dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del
Decret 278/1993.
La proposta se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 19 de
gener de 2017, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
S’ha comprovat que durant el termini atorgat el senyor Juan José no va presentar cap
al·legació.
En data 20 de febrer de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Prieto 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 20 de febrer de 2017 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 Juan José, 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
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via o espai públic el dia 15 d’abril de 2016, incomplint l'article 48.1 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

2.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 551/2016):
En data 16 de setembre de 2016, mitjançant la resolució número 7.006, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Ninotchka, com a presumpta responsable de la comissió,
entre d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença
i conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, en relació amb els
gossos de nom Princesa i Tina.
A l’acord se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de l’article 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i se li comunicava que tenia un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que
estimés pertinents i per proposar les proves de les quals intentés valdre's per a la defensa dels
seus drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993.
Aquest acord, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar personalment al seu domicili el dia 22 de setembre
de 2016.
Durant el termini atorgat la senyora Ninotchka no va formular cap al·legació ni va proposar cap
prova. Així mateix, no va sol·licitar la llicència administrativa ni va aportar la documentació
necessària per tramitar-la.
En data 18 d’octubre de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant
la qual es proposava, entre d’altres, la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i se li atorgava un termini de deu
dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del
Decret 278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar personalment al seu domicili en data 3 de novembre
de 2016.
Durant el termini atorgat, la senyora Ninotchka no va presentar cap al·legació ni va aportar la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 28 de febrer de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Ninotchka 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
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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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de febrer de 2017 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 Ninotchka, 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, com a 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
potencialment perillosa, en relació amb el gos de nom Princesa i Tina, incomplint l’article 44 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i 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.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

3. Aprovar l’operació jurídica complementària del Projecte de Reparcel·lació per
cooperació corresponent al subàmbit 1 de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del
carrer Venus. Exp. GSOL 08/2012
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada en data 22 de juny
de 2012 es va aprovar definitivament Projecte de reparcel·lació corresponent al subàmbit 1 de
la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM, en endavant) a l’àmbit
del carrer de Venus, que afecta a les parcel·les situades en les illes localitzades entre els
carrers de Venus, Neptú, Júpiter i l’Avinguda del Vallès.
Dins l’àmbit del referit planejament es troba inclosa la finca on s’ubica l’anomenada Masia de
Can Parellada, qualificada d’altres Equipaments, Clau E.10, i de preceptiva conservació d’acord
amb les determinacions de la modificació puntual del POUM d’aplicació.
En conseqüència, per mitjà del Projecte de reparcel·lació anteriorment esmenat, es va preveure
la cessió gratuïta de la referida finca a favor de l’administració urbanística actuant, és a dir, a
favor del municipi, d’acord amb el règim de cessions legalment establert pel que fa els terrenys
qualificats de sistemes urbanístics inclosos dins àmbits de gestió urbanística a desenvolupar en
actuacions d’equidistribució.
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Això no obstant, contra l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del sector
de referència, els germans Montserrat, Núria, Manuel i Concepció, en la seva condició de
titulars de drets inclosos dins l’àmbit en qualitat de propietaris de la finca número 1, varen
interposar recurs contenciós administratiu (recurs núm. 319/2012).
L’objecte de la impugnació dels propietaris esmentats contra el Projecte de reparcel·lació
versava precisament al voltant de la referida cessió gratuïta a favor del municipi de la finca
corresponent a la Masia de Can Parellada, en concret pel fet de considerar els esmentats
titulars que amb la referida cessió s’incomplia el principi de justa distribució dels beneficis i
càrregues, donat que la indemnització a favor del propietari de la finca corresponent a la Masia
en concepte de pèrdua de la propietat de l’edificació no havia de ser imputada a càrrec de la
totalitat de propietaris que integren la comunitat reparcel·latòria, sinó únicament a l’Ajuntament
de Terrassa.
Com a resultat del procediment contenciós instat per la propietat, en data 18 de novembre de
2013, el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona núm. 15 va dictar sentència
desestimatòria (316/2013) per considerar fonamentada jurídicament la imputació del quantum
indemnitzatori en concepte d’indemnització de l’edificació de la Masia de Can Parellada a
càrrec de la comunitat reparcel·latòria. A més, el Jutjat va considerar que l’esmentada cessió
gratuïta no comportava un enriquiment injust de la Corporació, atès l’alt cost econòmic que
suposava la rehabilitació de la Masia degut al seu deficient estat de conservació. També
considerava la sentència que l’ús del terreny i de les construccions s’havien d’entendre
integrats en el seu conjunt, dins del dret de propietat del sòl, incorporant doncs l’edificació
sobre el mateix. Per tant, el Projecte de reparcel·lació es considerava ajustat a dret pel jutjador
d’instància.
Això no obstant, la part actora va recórrer la sentència del Jutjat número 15 de Barcelona
davant el Tribunal de Justícia de Catalunya (recurs 36/214), que en data 22 de setembre de
2016 va dictar la sentència núm. 670/2016, en aquest cas estimatòria de les pretensions de la
propietat, de manera que es va disposar l’anul·lació del Projecte de reparcel·lació per ser
disconforme a dret la imputació de la indemnització corresponent a la cessió obligatòria i
gratuïta de la Masia de Can Parellada a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, entenent el
tribunal que el seu cost hauria d’anar a càrrec únicament de l’administració. En síntesi, el TSJC
entén que la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’administració urbanística actuant de les
finques destinades a sistemes urbanístics s’ha de circumscriure i limitar únicament al sòl,
excloent-se de dita cessió gratuïta les edificacions que puguin haver-hi sobre el sòl qualificat
de sistemes. D’aquesta manera doncs, d’acord amb el fallo de la sentència, ha d’anar a càrrec
del municipi el cost de la indemnització corresponent a l’edificació de la Masia, quantificada pel
Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament en la suma de 150.615,00 €.
En conseqüència, una vegada esdevinguda ferma la sentència dictada pel TSJC, cal donar-ne
el degut compliment i, en conseqüència, resulta procedent i necessari ajustar el compte de
liquidació provisional de les finques de resultat, en l’únic sentit d’imputar exclusivament a càrrec
de l’Ajuntament de Terrassa la partida en concepte d’indemnització de la Masia Can Parellada,
deduint-lo doncs del saldo del compte de liquidació provisional de la resta de propietaris que
integren la comunitat reparcel·latòria, en funció del percentatge de participació de les seves
parcel·les.
Així doncs, a la vista del fallo quin compliment es duu a terme per mitjà de les presents
actuacions, i tenint en compte que la resta de determinacions del Projecte de reparcel·lació en
cap cas foren objecte d’impugnació per la part recurrent, cal considerar plenament vigent i
aplicable el document reparcel·latori a tots els efectes, si bé prèvia esmena de l’extrem indicat
pel fallo en els termes anteriorment esmentats.
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D’altra banda, en lògica coherència amb el compliment de sentència que es pretén dur a terme
per mitjà de les presents actuacions, caldrà també adaptar les fitxes de les finques resultants
del Projecte de reparcel·lació en l’únic sentit de reflectir-hi els saldos del compte de liquidació
provisional que resulten de la nova distribució d’acord amb la sentència.
Els referits extrems han estat objecte d’esmena per mitjà del corresponent document
d’Operació jurídica complementària formulat pels Serveis tècnics municipals, tot això d’acord
amb la següent justificació legal.
L’article 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, en relació en relació amb l’article 118 de la Constitució espanyola i l’article 17.2
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, estableix l’obligació de les parts de complir les
sentències, en la forma i els termes que aquestes estableixin.
L’article 163 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, en relació a les rectificacions derivades de les resolucions administratives o
judicials, estableix que les rectificacions que calgui introduir en el compte de liquidació com a
conseqüència de resolucions administratives o judicials són a càrrec de la comunitat de
reparcel·lació i s’inclouen en el compte de liquidació definitiva. Si aquestes rectificacions es
produïssin amb posterioritat a la liquidació definitiva, s’ha de modificar aquesta liquidació
seguint el mateix tràmit que per a la seva aprovació.
La rectificació del compte de liquidació provisional es durà a terme, per tant, seguint el
procediment fixat en l’apartat d) de l’article 168.1 d’aquesta norma, que estableix que els
projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions jurídiques
complementàries, entre d’altres, quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre
totes o alguna de les finques resultants de la seva responsabilitat provisional per al pagament
de les despeses d’urbanització i les altres del projecte o l’alteració de la seva
quantia. En aquest supòsit la tramitació de l’expedient es limita a la notificació a les persones
interessades, sense que calgui sotmetre l’acord a nova informació pública.
Pel que fa a la competència per a l’aprovació definitiva de l’operació jurídica complementària
que s’aprova, l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en el mateix sentit que l’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, atribueixen a l’Alcalde la
competència per l’aprovació dels instruments de gestió urbanística. Això no obstant, de
conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 6958 de 31 de juliol, de 2015, de delegació de
competències, l’esmentada competència recau en la Junta de Govern Local.
Vistos aquests antecedents, l’informe jurídic emès en data 27 de febrer de 2017 pel Servei de
Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació, i en compliment del Decret d’Alcaldia
número 6958 de 31 de juliol de 2015, de nomenaments i delegacions d’Alcaldia, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Donar compliment a la sentència núm. 670 dictada en data 22 de setembre de 2016
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm.
36/2014 interposat pels germans Montserrat, Núria, Manuel i Concepció contra l’acord
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació per cooperació corresponent al subàmbit 1
de la modificació puntual del POUM al carrer de Venus, per la qual s’estima el recurs de
referència, per ser disconforme a dret la imputació a càrrec de la comunitat reparcel·latòria de
la indemnització corresponent a l’edificació de la Masia de Can Parellada prevista en el
Projecte de reparcel·lació, quina imputació ha d’anar a càrrec de l’administració actuant.
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SEGON. Aprovar el document d’Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació
del subàmbit 1 de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del
carrer de Venus, en compliment de la sentència d’acord amb el dispositiu primer dels presents
acords, pel qual es modifica el compte de liquidació provisional de les finques resultants, en
l’únic sentit d’imputar exclusivament a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa la partida
corresponent a la indemnització per l’edificació de la Masia de Can Parellada, tot alliberant de
dita partida indemnitzatòria la resta de finques que integren la comunitat reparcel·latòria.
TERCER. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o qui aquest designi
o qui el substitueixi en el càrrec, per a l’aprovació del corresponent Text refós del projecte de
reparcel·lació, que tindrà com a únic objecte incorporar el contingut del document de l’operació
jurídica complementària que s’aprova per mitjà dels presents acords, en compliment de la
sentència.
QUART. Realitzar el tràmits necessaris per a possibilitar la inscripció de l’Operació jurídica
complementària aprovada mitjançant l’acord segon, al Registre de la Propietat.

CINQUÈ. Notificar individualment els presents acords a tots els interessats en l’expedient, al
Servei de Cadastre i Quotes, així com als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
SISÈ. Donar trasllat dels presents acords al Jutjat contenciós administratiu número 15 de
Barcelona.

4. Donar compte de la resolució núm. 1168, de 9 de febrer de 2017, que aprova el plec de
clàusules d’atorgament de llicències per l’ocupació i ús temporal de parcel·les d’horts
municipals. Exp. MAMA 15/2017
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1168, de 9 de febrer de
2017, i s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
El darrer procés d’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal dels horts municipals
de Can Casanoves i Mossèn Homs en el que es van repartir les parcel·les que estaven buides i
es va generar una llista d’espera es va fer el 18 de desembre de 2014 (MAMA 206/2014).
La llista d’espera s’ha exhaurit i actualment hi ha diverses parcel·les lliures en tots dos recintes.
Per tal d’adjudicar aquests horts buits i generar una nova llista d’espera, és voluntat del Servei
de Medi Ambient i Sostenibilitat iniciar el procés per a un nou sorteig d’adjudicació.
Per aquest motiu es proposa aprovar el nou plec de clàusules adjunt on es regulen les
condicions d’atorgament de les parcel·les lliures, així com les condicions d’ús de les mateixes i
l’establiment d’una llista de reserva o espera d’adjudicataris.
Aquest plec torna a funcionar amb els mateixos criteris dels plecs que regulaven l’atorgament
de parcel·les anterior al darrer sorteig. S’ha anul·lat la reserva d’un percentatge de parcel·les
segons les diferents tipologies establertes, per una banda perquè tothom va accedir a un hort
en un període breu de temps. Per una altra, per manca de sol·licituds per part d’entitats i
col·lectius i centres educatius,que ja funcionen dins del Programa d’horts urbans, tot i que en el
plec actual se’n possibilita l’accés i per tant es preveu la reserva de places. Cal remarcar,
també, que la majoria de les persones amb un nivell de renda inferior a l’indicador de nivell de
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renda de suficiència de Catalunya (IRSC) van renunciar perquè no podien fer front als
pagaments que comporta la utilització d’un hort. En aquest sentit aquesta tipologia de gent
s’adreça a les entitats que formen part del Programa d’horts urbans.
La novetat d’aquest plec és l’opció dels usuaris per poder accedir al recinte d’horts municipals
que prefereixin, per tal d’afavorir una mobilitat sostenible, atès que suposadament es triarà el
recinte més proper a la vivenda del peticionari.
Les autoritzacions per a l’ús dels horts municipals són llicències d’ocupació temporal per a l’ús
privatiu dels béns de domini públic, de conformitat amb els articles 3.3, 57 i següents, i demés
aplicables del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe emès pels serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat en data 7 de gener de 2017 i
les disposicions legals d’aplicació, en concret els articles 57 i següents del Reglament de
patrimoni dels ens locals, el Tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Generals, fent ús de les
atribucions legalment conferides mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 6958 de data 31 de juliol
de 2015, en connexió amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els articles 53, 56 i 237 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
PRIMER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regularan l’atorgament de
llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanoves i
Mossèn Homs i per a l’establiment d’una llista d’espera.
SEGON. Donar publicitat a la convocatòria mitjançant anunci en un mitjà de comunicació de la
premsa escrita local, a la web del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
TERCER. Notificar el contingut d'aquest acord a les parts interessades, i als Departaments que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.

5. Modificar l’article 17 del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa
2017-2019. Exp. GESAD 17/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Fets
El Decret d’Alcaldia – Presidència 9677, de 5 de desembre de 2016, de delegacions
d’atribucions, delega expressament en la Junta de Govern Local l’aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions. En conseqüència, els serveis tècnics municipals van tramitar a la Junta de
Govern Local el corresponent expedient administratiu (GESAD 73/2016).
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió del dia 16 de desembre de 2016, el Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa per al període 2017-2019 i es va
publicar a la Seu Electrònica.
L’Article 17 del Pla preveu que “entrarà en vigor un vegada sigui aprovat pel Ple Municipal”.
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Aquesta previsió és contradictòria amb el previst en l’esmentat Decret 9677 de delegació
d’atribucions en la Junta de Govern Local. D’altra banda no s’estableix el lloc de publicació. Per
això es considera oportú modificar aquest article, substituint el seu redactat per aquest text:
“Article 17 ENTRADA EN VIGOR I PUBLICACIÓ
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2017 – 2019 entrarà en vigor una vegada aprovat per la
Junta de Govern Local.
El text íntegre del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 es publicarà a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Terrassa.”
Fonaments de dret
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya.
Decret de delegacions d’Alcaldia Presidència de 7 de març de 2017
Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la proposta,
la Regidoria delegada de Qualitat Democràtica, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents, ACORDS:
PRIMER. Modificar l’article 17 del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa
2017-2019, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 16 de desembre de 2016,
substituint el seu redactat per aquest text:
“Article 17 ENTRADA EN VIGOR I PUBLICACIÓ
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2017 – 2019 entrarà en vigor una vegada aprovat per la
Junta de Govern Local.
El text íntegre del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 es publicarà a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Terrassa.”
SEGON. Publicar a la Seu Electrònica el text íntegre del Pla Estratègic de Subvencions.

6. Aprovar l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’exercici 2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Atès que l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament per l’any 2017 ha de ser aprovada d’acord
amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, així com les determinacions de l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
que aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.
Vist l’informe elaborat pel Director del Servei d’Organització i Recursos Humans de data 16 de
març de 2017, que consta a l’expedient, i en compliment del que estableix l’article 20 de la llei
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, actualment
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prorrogada, que proposa que sigui aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació parcial per al 2017
que contingui les places que tot seguit es relacionen, sense perjudici que sigui aprovada nova
oferta pública d’ocupació parcial un cop hagi estat dictada la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2017.
Vist que el mateix informe proposa la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any
2016 (publicada al DOGC núm. 7110, de 29/04/2016), en el sentit de modificar el sistema de
selecció d’una de les places ofertes d’Agent, que estava establerta com a oposició lliure i
establir dit sistema com a mobilitat horitzontal, en aplicació d’allò disposat a l’Annex del Decret
233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals.
Atès que l’acord d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació és competència de la Junta de
Govern Local d’acord amb el que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 19 de Juny de 2015 (Núm.
5773).
És per això que qui subscriu s’honora a sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació parcial de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any
2017, amb el següent detall:
PERSONAL FUNCIONARI (Convocatòria Lliure)
Núm.
Places
5
7
.

1

Grup

Denominació de la plaça

Procés selectiu

C2

Agent

Oposició lliure

C2

Agent

Mobilitat Horitzontal

PERSONAL FUNCIONARI (Promoció Interna)
NÚM.
PLACES
10
29

GRUP
C2
C2

CATEGORIA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Auxiliar Tècnic/a de
Gestió

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Administració
General
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Administrativa

Comeses
Especials
Comeses
Especials
-----------

Tècnica

Tècnica
Auxiliar
Comeses
Especials
Comeses
Especials
Tècnica
Diplomada
Tècnica
Superior
Tècnica
Superior
Bàsica

Oficials de Serveis
Administratiu/va

28

C1

6

C1

3

C1

1

C1

136

A2

49

A1

Tècnic/a Superior

5

A1

Enginyer/a

1

C2

Caporal
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Tècnic/a Auxiliar
Tècnic/a auxiliar
inspecció
Tècnic/a Auxiliar de
biblioteca
Tècnic/a de Grau Mig

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Serveis
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1

C1

Sergent

Especial

Especials

Administració
Especial

Serveis
Especials

Intermedia

PERSONAL LABORAL (Promoció Interna)
NÚM.
PLACES

GRUP

CATEGORIA

CLASSE

A2

Mestre

Tècnica
Diplomada

2

SEGON. Modificar L’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2016 (publicada al DOGC núm.
7110, de 29/04/2016), en el sentit de modificar el sistema de selecció d’una de les places
ofertes d’Agent, que estava establerta com a oposició lliure i establir dit sistema com a mobilitat
horitzontal, de forma que quedaran ofertes com es segueix:

7
.
T
o

Núm.
Places

Grup

1

C2

Agent

Mobilitat horitzontal

4

C2

Agent

Oposició lliure

Denominació de la plaça

Procés selectiu

TERCER. Condicionar el contingut dels presents acords a allò que disposi, en el seu cas, la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
QUART. Donar el tràmit adient a la present resolució per a la seva efectivitat.

7. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 9 hores i 55 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros

Acta reunió Junta Govern Local

Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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