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10/2017

23-JUNY-2017

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Lluïsa Melgares i Aguirre

El vint-i-tres de juny 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 Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el Sr. Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.

Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Meritxell Lluís i Vall

Altres assistents
Óscar González Ballesteros

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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior realitzada el 9 de juny de 2017 (09/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 9 de juny de 2017 (09/2017),
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. (21 expedients: IPMA 256/2016, IPMA 266/2016,
IPMA 278/2016, IPMA 318/2016, IPMA 357/2016, IPMA 402/2016, IPMA 452/2016, IPMA
473/2016, IPMA 503/2016, IPMA 588/2016, IPMA 590/2016, IPMA 611/2016, IPMA 612/2016,
IPMA 648/2016, IPMA 672/2016, IPMA 685/2016, IPMA 706/2016, IPMA 811/2016, IPMA
846/2016, IPMA 918/2016 i IPMA 999/2016)
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 256/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.881, es va incoar un expedient
sancionador al senyor García 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, en base a l’acta d’identificació de la
Policia municipal de data 30 de març de 2016, i es proposava la imposició d’una sanció de dos
mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar personalment al
seu domicili el dia 21 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor García 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 11 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor García 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 11 de maig 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:
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PRIMER. Imposar al senyor García 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, 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva 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 266/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.885, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Heredia 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, atès que és propietari d’un gos de raça
considerada com a potencialment perillosa identificat amb el microxip 981098104686108, i es
proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims
(2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar personalment
al seu domicili el dia 11 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Heredia 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 8 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Heredia 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
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€) 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 8 de maig 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 Heredia 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, 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment 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 278/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.890, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Aneas com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia
municipal de data 4 d’abril de 2016, 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 advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar personalment
al seu domicili el dia 11 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Aneas no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia sol·licitat la llicència
administrativa ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
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En data 8 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Aneas 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 8 de maig 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 Aneas 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 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment 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 318/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.882, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Ruiz, com a representant legal del senyor Pupo, menor d’edat, 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 base a l’acta d’identificació de la Policia municipal de data 14 d’abril
de 2017 i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa, 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
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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 5 de maig de 2017, 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 Ruiz 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 6 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Ruiz 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 6 de juny 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 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 Ruiz 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, 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

2.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 357/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.884, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Moreno com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia
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municipal de data 25 d’abril de 2016, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar personalment
al seu domicili el dia 21 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Moreno 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 11 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Moreno 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 l'article 3.1 del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, que amplia els mecanismes de control a les persones que
condueixin per espais públics aquests animals, 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 11 de maig 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 Moreno 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 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.
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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.

2.6 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 402/2016):
El senyor Urquizo és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa
identificat amb el microxip 941000017221292 i inscrit al Registre d'animals de companyia.
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.889, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Urquizo 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, 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 5 de maig de 2017, 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 Urquizo 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 24 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Urquizo 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 24 de maig 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:
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PRIMER. Imposar al senyor Urquizo 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, 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

2.7 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 452/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant resolució número 2.404, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Ramos arran de la denúncia per infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos del Cos de Mossos d’esquadra i de les diligències número
369960/2016, 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 15 de maig de 2016, el qual va mossegar una persona, al
terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros
(400 €), tenint en compte la transcendència social i el perjudici causat en la comissió de la
infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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 5 de maig de 2017, 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 Ramos no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 24 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Ramos 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
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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 24 de maig 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 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 Ramos 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 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 15 de maig de 2016, el qual va mossegar una persona, tenint en compte la
transcendència social i el perjudici causat en la comissió de la infracció, 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.

2.8 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 473/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.409, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Hincapié 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 considerat
potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 27 de maig de 2016, 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 mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 21 d’abril de 2017, 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 Hincapié no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Hincapié 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 12 de maig 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 Hincapié, 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 27 de maig de 2016, 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.

2.9 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 503/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.411, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Yésika, arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 2 de juny de 2016, com a presumpta responsable de la
comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no
haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el
gos amb microxip 981098104836660, el dia 31 de maig de 2016, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €),
tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb l’article 64 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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
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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 d’abril de 2017, 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 Yésika no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Yésika era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados 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 12 de maig 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 Yésika una sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €),
d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar
deslligat un animal potencialment perillós, identificat mitjançant el microxip 981098104836660,
o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 31 de
maig de 2016, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en
relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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.

2.10 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 588/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.407, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Marcel, arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 9 de
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juliol de 2016, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en trobarse un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 9 de juliol de
2016, 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 mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 12 d’abril de 2017, 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 Marcel no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 8 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Marcel 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 8 de maig 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 Marcel 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 9 de juliol de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
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TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.11 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 590/2016):
En data 13 de març de 2016, mitjançant resolució número 2.406, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Cristina arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 9
de juliol de 2016 i del document de recuperació del Centre d’atenció d’animals domèstics
Terrassa, 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 9 de juliol de 2016, 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 d’abril de 2017, 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 Vera no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Cristina era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de 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 12 de maig 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 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 Cristina 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
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espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 9 de juliol de 2016, 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.

2.12 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 611/2016):
En data 16 de març de 2017, mitjançant resolució número 2.635, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Marcos, arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 15 de
juliol de 2016, 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 15 de juliol de 2016, 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 d’abril de 2017, 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 Marcos no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Marcos 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 12 de maig 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
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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 Marcos 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 15 de juliol de 2016, 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.

2.13 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 612/2016):
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.278, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Marcos com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia
municipal de data 15 de juliol de 2016 i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i
comunicats de l’Ajuntament de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar personalment
al seu domicili el dia 10 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Marcos 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 6 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Marcos 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 l'article 3.1 del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, que amplia els mecanismes de control a les persones que
condueixin per espais públics aquests animals, infracció qualificada com a molt greu, d'acord
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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 6 de juny 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 Marcos 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 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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

2.14 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 648/2016):
En data 30 de març de 2017, mitjançant la resolució número 3.032, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Daniel, 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 considerat
potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 28 de juliol de 2016, al terme
municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €),
tenint en compte la transcendència social i el perjudici causat (gos de raça considerada
potencialment perillosa que anava per la via pública sense morrió i va mossegar una persona),
d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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 11 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Daniel no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
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En data 8 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Daniel 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 8 de maig 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 Daniel una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la
Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 28 de
juliol de 2016, el qual va mossegar una persona, 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 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.

2.15 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 672/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.269, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Iván arran de la novetat de Policia municipal número 18.755 i de l’acta
d’identificació de Policia municipal de data 10 d’agost de 2016, com a presumpte responsable
de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a
llocs públics sense morrió el qual va mossegar un altre gos, el dia 10 d’agost de 2016, al terme
municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €),
tenint en compte la transcendència social i el perjudici causat, d’acord amb l’article 64 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
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
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l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 9 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Iván no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 6 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Iván 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 6 de juny 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 Iván una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la
Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic, el qual va
mossegar un altre gos, el dia 10 d’agost de 2016, 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 per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

2.16 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 685/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.410, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Sonia arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 14 de juliol de 2016, com a presumpta responsable de
la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no
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haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el
gos amb microxip 941000018700512, el dia 14 de juliol de 2016, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals.
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 21 d’abril de 2017, 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 Marques no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Sonia era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados 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 12 de maig 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 Sonia una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós, identificat mitjançant el microxip
941000018700512, o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o
pèrdua el dia 14 de juliol de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.17 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 706/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.267, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Marcos arran d’una denúncia de Policia Municipal número 727804 i de
l’informe de Policia municipal de data 27 de desembre de 2016, com a presumpte responsable
de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a
llocs públics no subjecte amb cadena el dia 22 d’agost de 2016, 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 personalment al seu domicili el dia 10 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Marcos no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 1 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Marcos 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 1 de juny 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:
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PRIMER. Imposar al senyor Marcos 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 22 d’agost de 2016, 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.

2.18 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 811/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.413, es va incoar un expedient
sancionador al senyor José Maria 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 considerat
potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 29 de setembre de 2016, 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 28 d’abril de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Fernández no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 17 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor José Maria era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu
a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a
dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 17 de maig 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 José Maria 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 29 de setembre de 2016, 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.

2.19 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 846/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.415, es va incoar un expedient
sancionador al senyor José Manuel arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 15 de setembre de 2016, com a presumpte responsable
de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o
no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el
gos amb microxip 981098104843072, el dia 15 de setembre de 2016, 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 hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 2 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Barrero no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 22 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor José Manuel era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
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El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados 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 22 de maig 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 José Manuel una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós, identificat mitjançant el microxip
981098104843072, o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o
pèrdua el dia 15 de setembre de 2016, 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.

2.20 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 918/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.417, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Jorge 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 considerat
potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 28 d’octubre de 2016, 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.
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La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 3 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Amigo no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 22 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Jorge 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 maig 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 Jorge 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 28 d’octubre de 2016, 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 per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

2.21 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 999/2016):
En data 15 de març de 2017, mitjançant resolució número 2.637, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Antonio arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 27 de
novembre de 2016, 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 27 de novembre de 2016, al terme municipal de Terrassa
i es proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims
(150,25 €).
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 21 d’abril de 2017, 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 Antonio no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Antonio era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i article 2 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei
10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de cent cinquanta euros
amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims
(1.502,53 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de maig 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 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 Antonio una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 27 de novembre de 2016, 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.
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3. Aprovar la memòria valorada de l’adequació del paviment asfàltic del carrer Colom
entre Av. Tèxtil i el carrer Albert Einstein. Exp. COAP 32/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
L’estat de conservació de l’espai públic dels polígons industrials de Terrassa, i la seva
comunicació amb l’exterior pot ser un punt d’atracció per a la ciutat, pel que fa a la implantació
de noves empreses en les naus industrials i en la conservació de les existents.
Uns dels espais a tenir en compte en aquesta necessitat és el Polígon Industrial de Santa
Margarida II.
Per aquest motiu, els tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han encarregat la
redacció de la “Memòria valorada d’adequació del paviment asfàltic del C. Colom, Av. Tèxtil i C.
Albert Einstein” a l’enginyeria EMILIO PÉREZ.
L’objecte de l’esmentada memòria és definir i valorar les actuacions necessàries per a millorar
el paviment asfàltic d’un dels carrils i rotonda d’un tram del carrer Colom i l’enllaç amb el carrer
de l’Anoia, situats al Polígon Industrial de Santa Margarida II. Amb aquestes actuacions es
podrà garantir un nivell de confort i de seguretat adequat per al trànsit de vehicles, així com una
correcta funcionalitat i durabilitat, tenint en compte que es tracta d’una zona industrial amb
trànsit de vehicles pesants.
La memòria valorada té un pressupost d’execució material de tres-cents seixanta-tres mil
quatre-cents nou euros amb setanta cèntims (363.409,70 €), un pressupost d’execució per
contracte de quatre-cents trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-set euros amb cinquantaquatre cèntims (432.457,54 €) (sense IVA) i de cinc-cents vint-i-tres mil dos-cents setanta-tres
euros amb seixanta-tres cèntims (523.273,63 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres
es preveu que sigui d’un (1) mes.
La cap d’Obra Pública i Manteniment del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic ha
emès un informe, de data 4 d’abril de 2017, favorable a l’aprovació d’aquesta memòria
valorada, en tant que considera que assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en
relació amb les característiques i l'abast dels treballs a realitzar, i que consta de documentació
gràfica i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades de
conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix reglament
per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions
complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que l’òrgan competent de la
corporació aprovi la documentació a que es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest reglament.
Com a conseqüència, en aquest cas, no és preceptiu sotmetre aquesta memòria a informació
pública.
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.
L’alcalde - president, mitjançant decret número 5773 de 19 de juny de 2015, delegà les
atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
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:
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PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada d’adequació del paviment asfàltic del C. Colom, Av.
Tèxtil i C. Albert Einstein”, redactada en data març de 2017 per l’enginyeria EMILIO PÉREZ,
amb un pressupost d’execució material de tres-cents seixanta-tres mil quatre-cents nou euros
amb setanta cèntims (363.409,70 €), un pressupost d’execució per contracte de quatre-cents
trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (432.457,54 €)
(sense IVA) i de cinc-cents vint-i-tres mil dos-cents setanta-tres euros amb seixanta-tres
cèntims (523.273,63 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui d’un
(1) mes.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i
a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de
donar més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions de les memòries
valorades gestionades per aquest Ajuntament.

4. Aprovar la memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents
carrers de la ciutat. Exp. COAP 55/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Les vies principals de la ciutat absorbeixen diàriament un nivell de trànsit elevat que, juntament
amb les pas de diferents línies d’autobús, produeix un desgast del ferm existent als diferents vials
de la ciutat. Aquest desgast fa necessari el manteniment i/o reposició del ferm per tal d’assegurar
el bon estat del mateix garantint una utilització segura pels vehicles i ocupants dels mateixos.
El Servei de Gestió de l’Espai Públic ha fet una localització de les necessitats de reparació dels
paviments asfàltics de la ciutat. Feta la localització, i segons el recursos disponibles, s’arriba a la
conclusió de les actuacions a realitzar.
Per aquests motius, els serveis tècnics del Servei de Projectes i Obres han redactat, en data maig
de 2017, la “Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la
ciutat al 2017”.
II.- L’objecte de la memòria és definir i valorar econòmicament les actuacions necessàries per
tal de poder mantenir el paviment asfàltic en unes condicions adequades de seguretat i ús, tant per
vehicles com per vianants. Les actuacions s’han dividit en 5 àrees diferents, i consisteixen en
reforçar i/o conservar el paviment existent. No es tracta d’actuacions totals en els carrers, sinó
d’actuacions puntuals en les zones més malmeses.
III.- La memòria té un pressupost d’execució material d’un milió cinc-cents quinze mil tres-cents
vint-i-nou euros amb catorze cèntims (1.515.329,14 €), un pressupost de contractació amb IVA
exclòs d’un milió vuit-cents disset mil set-cents quaranta-dos euros amb quaranta-un cèntims
(1.817.742,41 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de dos milions cent noranta-nou
mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (2.199.468,32 €).
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic han emès
informe de data 7 de juny de 2017, en el que informen favorablement sobre l’aprovació de la
“Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat al 2017”,
per tant es pot considerar que la documentació de la memòria valorada assoleix el nivell de
contingut i concreció adequats en relació amb les característiques i l'abast de la memòria, i que
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consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la
posterior execució de les obres.
V.- De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades de
conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix reglament
per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions
complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que l’òrgan competent de la
corporació aprovi la documentació a que es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest reglament.
Com a conseqüència, en aquest cas, no és preceptiu sotmetre aquesta memòria a informació
pública.
VI.- 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.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773 de 19 de juny de 2015, delegà les
atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents
carrers de la ciutat al 2017”, redactada en data maig de 2017 pels serveis tècnics del Servei de
Projectes i Obres, amb un pressupost d’execució material d’un milió cinc-cents quinze mil trescents vint-i-nou euros amb catorze cèntims (1.515.329,14 €), un pressupost de contractació amb
IVA exclòs d’un milió vuit-cents disset mil set-cents quaranta-dos euros amb quaranta-un cèntims
(1.817.742,41 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de dos milions cent noranta-nou
mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (2.199.468,32 €), i un termini
d’execució de les obres de cinc (5) setmanes.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i
a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de
donar més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions de les memòries
valorades gestionades per aquest Ajuntament.

5. Donar compte de la resolució núm. 4743, de 24 de maig de 2017, que aprova la
Instrucció de Serveis per a la gradació de les sancions corresponents a la infracció molt
freu per mantenir la desocupació injustificada d’un habitatge. Exp. GURB 07/2017
Analitzats els antecedents, es dóna compte de la resolució núm. 4743, de 24 de maig de
2017:
Instrucció de Serveis per a la gradació de les sancions en la infracció molt greu prevista
en l’article 123.1.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per
mantenir la desocupació d’un habitatge (HASA)
1. Marc d’actuació
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La Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH, en endavant), defineix el marc
d’actuació de l’administració en la protecció d’aquest dret, i contempla les accions que han de
dur a terme els Ajuntaments, en ús de les seves competències.
Entre aquestes accions es troben les contingudes en l'article 41 i concordants de la LDH, que
estableixen, d’una banda l’obligació de l’Administració d’obrir l’expedient administratiu pertinent
quan detecti que es produeix una situació anòmala d’un habitatge, entenent per aquesta, entre
d’altres, la desocupació permanent que defineix l'article 3.d) LDH, això és, l’habitatge que
roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys,
amb l’objectiu de corregir aquesta situació. I d’altra banda, en el cas que després de la
tramitació d’aquest expedient l’habitatge continuï desocupat, la llei preveu que s’incoarà un
expedient sancionador per la infracció molt greu de mantenir-lo desocupat injustificadament per
un termini de més de dos anys, d’acord amb l’article 123.1.h) de la LDH.
La normativa que regula la gradació de les corresponents sancions es troba als articles 115 a
121 de la LDH i a l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP en endavant), pel que fa al principi de proporcionalitat.
2. Competència
Sobre la competència en la resolució dels expedients sancionadors, l’Ajuntament de Terrassa
és competent per imposar sancions fins a 500.000 € (article 131.1.b) de la LDH)
3. Trams de les sancions
La Llei estableix la possibilitat de sancionar les infraccions d’acord amb uns trams, en funció de
la gravetat de la infracció. D’acord amb l’article 118 de la LDH, amb la nova redacció donada
per la disposició final tercera de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (LMPDH en endavant):
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 a 90.000 euros.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 a 9.000 euros.
Per tant, les infraccions molt greus, com ho és el fet de mantenir un habitatge desocupat
injustificadament després que l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels
apartats de l'1 al 5 de l'article 42 de la LDH, se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000
€.
4. Reducció de la sanció
El mateix article 118 de la LDH, en l’apartat 4, preveu la possibilitat de reduir l’import de la
sanció d’una infracció molt greu aplicant el tram de les sancions per infraccions greus:
4. Per a complir el principi de proporcionalitat de les sancions establert per l'article 117, l'òrgan
competent per a sancionar, si es justifica suficientment en l'expedient, pot sancionar les
infraccions molt greus i les greus d'acord amb els trams de les multes previstes per a les greus i
les lleus, respectivament, sense que això suposi alterar la qualificació de la gravetat de la
infracció.
Els elements que es poden tenir en compte en aquest sentit poden ser:
• El valor de l’immoble, per evitar que la sanció tingui un caràcter confiscatori;
• La quantitat d’habitatges buits propietat del mateix titular, ja que no és el mateix una
persona física que té un habitatge buit que una entitat financera o immobiliària que en té
dotzenes o més;
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• D’acord amb els criteris per a la gradació de les sancions establerts en l’article 117 de la
LDH, els que revelin una menor gravetat dels fets.
Article 117. Criteris per a la gradació de les sancions
En la imposició de les sancions administratives per l'incompliment de les obligacions
establertes per aquesta llei s'ha de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet
constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. S'han de tenir en compte especialment els criteris
següents:
a) Si hi ha intencionalitat.
b) La naturalesa o la transcendència dels perjudicis causats, tant a l'Administració com als
usuaris dels habitatges.
c) La reincidència per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció, si així ha estat
declarat per resolució ferma en via administrativa o judicial.
d) La transcendència de la infracció quant a l'afectació d'elements estructurals de l'edifici i la
salut dels seus usuaris.
e) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció.
f) La repercussió social dels fets.
g) La generalització de la infracció.
h) El grau de participació en la comissió o en l'omissió.
5. Condonació
D’acord amb l’article 118.7 de la LDH, les multes es poden condonar fins al 80% de l’import
corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució
sancionadora. Per tant, pel cas de la infracció de l’article 123.1.h), si s’acredita l’efectiva
ocupació de l’habitatge es pot condonar la multa sancionadora fins a un 80%.
6. Gradació de les sancions
Cal tenir en compte que d’acord amb la doctrina i jurisprudència dels Tribunals del contenciós
administratiu, si no hi ha circumstàncies agreujants dels fets constitutius de la infracció, la
sanció s’imposa en el seu grau mínim.
Per tant, d’acord amb l’article 117 de la LDH, en la gradació de la sanció s’ha de tenir en
compte, els següents factors:
• S’ha de prendre com a punt de partida la xifra de 90.001€, que és l’import mínim per la
sanció corresponent a una infracció molt greu;
• És possible reduir l’import de la sanció als nivells de la sanció corresponent a una infracció
greu, o sigui, per un import de 9.001 a 90.000 €, en el cas que es pugui justificar d’acord
amb els criteris de gradació de l’article 117 de la LDH;
• La sanció no podrà ser mai inferior als 9.000€, que correspondria a una sanció per una
infracció lleu;
• La quantia de la sanció es pot augmentar fins a 500.000 € sempre que es justifiqui d’acord
amb els criteris de l’article 117 de la LDH.
• D’acord amb l’article 118.5 de la LDH, si de la comissió de la infracció en resultés un
benefici, l’import de la multa es podria elevar fins al nivell d’aquest benefici, encara que
superi el màxim de 500.000€;
• La intencionalitat es pot apreciar en fets com: que el termini en que l’habitatge està
desocupat és superior als 2 anys; que la propietat tingui coneixement dels deures que
imposa la normativa en matèria d’habitatge, per tractar-se d’una entitat que actua al sector
immobiliari (una societat immobiliària, una entitat financera...); que l’Ajuntament hagi incoat
a la propietat diversos expedients per situació anòmala d’habitatge consistent en el
manteniment de desocupació injustificada, advertint de les conseqüències del manteniment
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d’aquesta situació; haver imposat l’Ajuntament multes coercitives en el procediment de
declaració d’habitatge desocupat permanentment, en relació al mateix habitatge.
• La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats, tant a l’Administració com als
usuaris dels habitatges. Per això, es pot considerar que l’Ajuntament ha ofert mesures de
foment (com la cessió a l’Administració de la gestió en la modalitat de lloguer de l’habitatge
o la inclusió en una borsa de lloguer social) i la propietat no s’hi ha acollit i ha mantingut
l’habitatge desocupat, fet que perjudica a l’Administració en la mesura que no disposa de
suficients habitatges per cobrir la demanda d’habitatge social (aquest fet s’hauria de poder
demostrar amb xifres).
• La reincidència per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció, si així ha
estat declarat per resolució ferma en via administrativa o judicial. Cal que es donin tots els
elements, o sigui, que s’hagin incoat més d’un expedient sancionador en un mateix any, i
que s’hagi declarat, per resolució ferma, la comissió de la mateixa infracció de l’article
123.1.h) de la LDH, en diferents habitatges del mateix infractor. En funció del nombre
d’infraccions, la sanció a aplicar estarà en un dels tres nivells següents: a) inferior (de
90.001€ a 360.000€); b) mig (de 360.001€ a 630.000€); c) superior (de 630.001€ a
900.000€).
• Es beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció. Aquest criteri està
relacionat amb el criteri previst a l’article 118.5 de la LDH.
• La repercussió social dels fets i la generalització de la infracció. Aquestes circumstàncies
es poden al·legar sempre que es fonamentin en l’existència de demanda d’habitatge social
no coberta a la ciutat de Terrassa.
• El grau de participació en la comissió o en l'omissió (per la infracció en qüestió, es tracta
de l’autor de la infracció).
6. Principi de proporcionalitat
El principi de proporcionalitat obliga a respectar l’adequació entre la gravetat del fet constitutiu
de la infracció i la sanció aplicada. Cal evitar que la sanció es converteixi en un instrument
confiscador quan el seu import s’aproximi al valor de l’habitatge, si més no en els casos en que
no s’apreciï reincidència. Per tant, el valor de l’habitatge hauria de fixar el límit superior de
l’import de la sanció.
7.Conclusions
En conseqüència, en compliment de les indicades previsions normatives es proposa la següent
INSTRUCCIÓ DE SERVEIS per a la gradació de les sancions en la infracció molt greu, prevista
en l’article 123.1.h) de la LDH, per mantenir la desocupació d’un habitatge de forma permanent
i injustificadament:
• Com a criteri general es parteix de la xifra 90.001 €, el límit inferior previst en l’article 118
de la LDH, sempre que no hi concorrin les circumstàncies que justifiquin una atenuació en la
quantia de la sanció, d’acord amb el que s’estableix als articles 117 i 118.4 de la LDH, cas
en que la quantia podria ser de 9.001€ a 90.000€.
• En funció de la reincidència, es pot fonamentar un augment en l’import de la sanció, per
una major gravetat en la infracció, que impliqui un canvi de nivell de la sanció, passant del
nivell inferior (de 90.001 € a 360.000 €) al nivell mig (de 360.001 € a 630.000 €) o, fins i tot,
al nivell superior (de 630.001 € a 900.000 €). Dins de cada nivell, es poden tenir en compte
els altres criteris com la repercussió social dels fets.
• Si concorren criteris que fonamentin una atenuació, d’acord amb l’article 118.4 de la LDH
es podria reduir l’import de la sanció al nivell de les sancions d’infraccions greus (de 9.001 €
a 90.000 €).
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Finalment, cal recordar que la sanció pot ser objecte de reducció fins el 80% de l’import de la
sanció, en cas que s’acrediti per part de l’infractor la reparació de la infracció amb anterioritat a
la fermesa de la imposició de la sanció.
Vist l’informe emès en data 12 de maig de 2017 pels Serveis d’Urbanisme per a l’aprovació de
la Instrucció de Serveis per a la gradació de les sancions en la infracció molt greu prevista en
l’article 123.1.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per mantenir la
desocupació d’un habitatge (HASA), i en virtut del Decret de nomenaments i delegacions
d’Alcaldia núm. 2031, de data 7 de març de 2017, d’acord amb les competències que en
aquesta matèria disposen els ens locals en règim de concurrència amb la Generalitat de
Catalunya,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la present Instrucció de Serveis per a la gradació de les sancions en la
infracció molt greu prevista en l’article 123.1.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge, per mantenir la desocupació d’un habitatge (HASA).
SEGON. Comunicar l’existència d’aquest document a tots els interessats per a la seva
observança i compliment.
TERCER. Donar compte dels presents acords a la Junta de Govern Local, per al seu
coneixement.

6. Donar compte de la resolució núm. 4742, de 24 de maig de 2017, que aprova
l’actualització dels imports continguts a la Instrucció de Serveis sobre les multes
coercitives relatives als expedients per la utilització anòmala d’un habitatge consistent
en la seva desocupació permanent i injustificada. Exp. GURB 08/2017
Analitzats els antecedents, es dóna compte de la resolució núm. 4742, de 24 de maig de
2017:
Instrucció de Serveis per a l’aplicació de les multes coercitives previstes a l’article 113
de la Llei del dret a l’habitatge relatives als expedients per utilització anòmala d’un
habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada per un termini de
més de dos anys (HADI)
La Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH, en endavant), defineix el marc
d’actuació de l’administració en la protecció d’aquest dret, i contempla les accions que han de
dur a terme els Ajuntaments, en ús de les seves competències.
Entre aquestes accions es troba la continguda en l'article 41 i concordants de la LDH, que
estableix l’obligació de l’Administració d’obrir l’expedient administratiu pertinent quan detecti
que es produeix una situació anòmala d’un habitatge, entenent per aquesta, entre d’altres, la
desocupació permanent que defineix l'article 3.d) LDH, això és, l’habitatge que roman
desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.
L’expedient (de referència HADI en el cas de l’Ajuntament de Terrassa) ha de contenir els actes
d’instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals s’ha de
dictar la resolució.
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La LDH preveu com a mitjà d’execució forçosa d’aquestes resolucions el de la multa coercitiva.
Així ho disposa l’article 113 LDH, d’acord amb el qual l’administració competent, amb
independència de l’acció sancionadora, pot imposar de forma reiterada i consecutiva multes
coercitives, fins a un màxim de tres, quan transcorrin els terminis assenyalats per dur a terme
una acció o omissió prèviament requerida.
L’acció prèviament requerida fa referència, en el cas dels expedients per utilització anòmala
d’habitatges, a les ordres que ha de dictar l’Administració per corregir aquesta situació, d’acord
amb allò establert a l’article 41 de la LDH (“Detecció d’utilitzacions i situacions anòmales dels
habitatges”), en concordança amb l’article 98 i ss. del Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que atorga potestat als ens
locals per a dictar ordres individuals que imposin als seus destinataris una obligació o
prohibició, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic.
La previsió de l’article 113LDH concorda amb allò establert als articles 99 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
(LPAC, en endavant), que assenyala entre els mitjans d’execució forçosa la multa coercitiva,
referint-se a la mateixa l’article 103 LPAC, que disposa:
1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las
Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en
los siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del
obligado.
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal
carácter y compatible con ellas.
L’article 113.2 de la LDH Llei quantifica la multa coercitiva no sancionadora en l’import màxim
del 20% de la multa sancionadora establerta pel cas de les infraccions tipificades com a molt
greus consistents en el manteniment de la desocupació d’un habitatge incomplint allò disposat
a la Llei del dret a l’Habitatge:
1. L'Administració competent, amb independència de l'acció sancionadora, pot imposar de
forma reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de tres, quan transcorrin els
terminis assenyalats per a dur a terme una acció o omissió prèviament requerida.
2. Les multes relacionades amb l'incompliment en l'execució d'unes obres es poden imposar
amb una periodicitat mínima d'un mes i l'import màxim ha d'ésser del 30% del cost estimat de
les obres per a cadascuna d'elles. En altres supòsits, la quantia de cadascuna de les multes no
ha de superar el 20% de la multa sancionadora establerta per al tipus d'infracció comesa.
En aquest sentit, l’art. 118.1 de la Llei d’Habitatge, disposa que les infraccions molt greus se
sancionen amb una multa de 90.001 fins a 900.000 €:
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 a 90.000 euros.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 a 9.000 euros.
4. Per a complir el principi de proporcionalitat de les sancions establert per l'article 117, l'òrgan
competent per a sancionar, si es justifica suficientment en l'expedient, pot sancionar les
infraccions molt greus i les greus d'acord amb els trams de les multes previstes per a les greus i
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les lleus, respectivament, sense que això suposi alterar la qualificació de la gravetat de la
infracció.
5. Si el benefici que resulta de la comissió d'una infracció és superior a l'import de la multa que
li correspon, l'import de la multa pot ésser incrementat fins a la quantia equivalent al benefici
obtingut.
6. Les quanties fixades en els apartats de l'1 al 4 poden ésser revisades i actualitzades pel
Govern, d'acord amb l'evolució de les circumstàncies socioeconòmiques.
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l'import corresponent en el
cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució sancionadora.
L’article 122 LDH considera com a infraccions en matèria del dret a l’Habitatge les següents:
Són infraccions en matèria d'habitatge totes les accions o les omissions tipificades com a tals
per aquesta llei, sens perjudici de les especificacions que es puguin fer per reglament, dins els
límits establerts per la legislació vigent en matèria sancionadora.
I l’article 123.1.h) de la LDH tipifica com a infraccions molt greus en matèria del parc
immobiliari:
1. Són infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
(…)
h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi adoptat les
mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 42.
Així doncs a l’empara d’allò disposat a l’article 41.3 de la LDH, i articles 113 i 118.1 de la
mateixa llei, l’import màxim de la multa coercitiva no sancionadora per l’incompliment del
termini assenyalat que es podria imposar en els supòsits objecte de la present Instrucció és de
180.000 €, corresponent al 20% dels fins a 900.000€ amb que es poden sancionar les
infraccions molt greus, entre les quals es troba mantenir la desocupació d’un habitatge, després
que l’Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 de l’article 42
LDH.
Això no obstant, per aplicació del principi de competència l’import màxim de la sanció que
podria imposar l’Ajuntament de Terrassa per ser un municipi de més de 100.000 habitants és
de 500.000 € (article 131 LDH). En conseqüència, correlativament, l’import màxim de la multa
coercitiva que aquest Ajuntament podria arribar a imposar seria de 100.000 €.
L’article 113 LDH no estableix l’import mínim de la multa coercitiva no sancionadora, i el
precepte no ha estat objecte de desenvolupament reglamentari, per la qual cosa per a la seva
aplicació s’han de tenir en compte els principis generals que regeixen aquest mitjà d’execució.
Això no obstant, la LPAC no estableix per als supòsits de les multes coercitives cap criteri
general per a la seva graduació, a diferència del què succeeix en el cas de les sancions
administratives, respecte a les que l’article 131 LPAC estableix que s’ha de guardar la deguda
adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicable, considerant
especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció a aplicar:
• l’existència d’intencionalitat o reiteració
• la naturalesa dels perjudicis causats
• la reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma
Cal dir també que si bé en matèria de sancions regeix el principi de necessitat, doncs
l’Administració Pública no té marge de discrecionalitat per exercir aquesta potestat, o no fer-ho
per raons de conveniència, en canvi en matèria de multes coercitives existeix un cert espai pel
principi d’oportunitat, doncs hi ha marge d’apreciació sobre la conveniència d’exercir la potestat
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o la d’utilitzar altres mitjans coercitius. També hi ha certa discrecionalitat al dosificar la
freqüència amb la que es poden reiterar les multes (fins a un límit màxim de tres en el cas que
ens ocupa), o inclòs sobre la determinació del seu import, dins els límits màxims legalment
establerts.
Això no obstant, es considera convenient i necessari que les multes coercitives que s’imposin
no superin el valor dinerari de l’obligació incomplerta, guardin proporcionalitat amb la gravetat
de la possible infracció, no tinguin un efecte confiscador, i que la periodicitat de la imposició
sigui coherent amb els terminis de control del compliment de l’obligació.
En conseqüència, mitjançant la Resolució núm. 1171, de 23 de gener de 2014, es va aprovar la
“Instrucció de Servei per a l’aplicació de les multes coercitives previstes a l’article 113 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, relatives als expedients per utilització
anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada (HADI)”, i
es van fixar les següents multes coercitives:
• 5.000 € per al primer incompliment de l’ordre;
• 6.000 € per al segon incompliment de l’ordre;
• 7.000 € per al tercer incompliment de l’ordre.
Aquests imports es van fixar en funció d’un hipotètic valor del lloguer que hauria pogut rendir la
possible ocupació durant el mínim de tres anys exigible d’acord amb la Ley de Arrendamientos
Urbanos, i aquest import de referència (360 €/mes) corresponia a una renda mitja l’any 2013 en
les zones on s’havien detectat els habitatges buits. Per mitjà de la present Instrucció es
considera necessari i procedent dur a terme l’actualització dels referits imports, a partir dels
valors actuals de l’any 2017 i d’acord amb els criteris aplicats el seu dia, si bé tenint en compte
la ubicació dels habitatges desocupats, que és tota la ciutat de Terassa.
Per aquest motiu, en compliment de les indicades regles es proposa la següent INSTRUCCIÓ
DE SERVEIS per a l’actualització dels imports de les multes coercitives que caldrà tenir en
compte en la tramitació dels expedients que s’incoïn per utilització anòmala d’un habitatge
consistent en la seva desocupació permanent i injustificada (HADI):
• Al primer incompliment de l’ordre: una multa coercitiva de 6.500 €, corresponent a un
1,3% de 500.000 € que és l’import màxim de la sanció que per competència pot imposar
l’Ajuntament de Terrassa per infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc
immobiliari.
• Al segon incompliment de l’ordre: una multa coercitiva de 7.800 €, corresponent a un
1,56% de 500.000 € que és l’import màxim de la sanció que per competència pot imposar
l’Ajuntament de Terrassa per infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc
immobiliari.
• Al tercer incompliment de l’ordre: una multa coercitiva de 9.100 €, corresponent a un
1,82% de 500.000 € que és l’import màxim de la sanció que per competència pot imposar
l’Ajuntament de Terrassa per infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc
immobiliari.
La proposta es troba dins els límits establerts per la LDH atès que aplica un percentatge mínim
de l’1,3% a l’1,82% (respecte al màxim del 20% establert per l’art. 113.2 LDH) sobre l’import
màxim aplicable per competència, previst per la sanció corresponent (que són 500.000 €
d’acord amb l’article 131.1.b LDH).
Així mateix, cap de les tres multes proposades superarien el valor dinerari de l’obligació
incomplerta (mantenir l’habitatge desocupat per més de dos anys de forma permanent i
injustificada). Si es quantifica aquesta obligació a partir de l’hipotètic valor del lloguer que
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hauria pogut rendir la possible ocupació durant el mínim de tres anys exigible d’acord amb la
Ley de Arrendamientos Urbanos (modificada per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de
flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges), d’un habitatge de superfície mitja de
60 m2útils, d’acord amb els criteris aplicats el seu dia, si bé tenint en compte l’actualització
fixada a 480 €/mes corresponent a Terrassa per a l’any 2017, en resulta un valor dinerari mínim
de l’obligació incomplerta de 17.280€ (5.760 €/any), superior en tot cas a l’import de cadascuna
de les tres multes proposades.
La proposta guarda també el principi de proporcionalitat amb la gravetat de la possible
infracció, tant és així que cap de les tres multes coercitives no arriba a superar l’import de
18.000 € que es correspondria amb la multa coercitiva del 20% del màxim de 90.000€ amb què
es poden arribar a sancionar les infraccions que es troben en una escala de gravetat menor,
tipificades com a greus (art.118.2 LDH).
L’augment progressiu dels imports pel successiu incompliment de l’obligació es justifica en el
fet de penalitzar la reincidència o reiteració.
La periodicitat de la imposició dependrà en cada cas dels terminis que s’estableixin pel
compliment de l’obligació.
Vist l’informe emès en data 17 de maig de 2017 pels Serveis d’Urbanisme per a l’aprovació de
la Instrucció de Serveis per a l’aplicació de les multes coercitives que caldrà tenir en compte en
la tramitació dels expedients que s’incoïn per utilització anòmala d’un habitatge, consistent en
la seva desocupació permanent i injustificada per un termini de més de dos anys (HADI), i en
virtut del Decret de nomenaments i delegacions d’Alcaldia núm. 2031, de data 7 de març de
2017, d’acord amb les competències que en aquesta matèria disposen els ens locals en règim
de concurrència amb la Generalitat de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’actualització dels imports continguts a la Instrucció de Serveis aprovada per
Resolució número 1171 de 23 de gener de 2014, relatius a les multes coercitives previstes a
l’article 113 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, relatives als
expedients per utilització anòmala d’un habitatge, consistent en la seva desocupació permanent
i injustificada per un termini de més de dos anys (HADI).
SEGON. Comunicar l’existència d’aquest document a tots els interessats per a la seva
observança i compliment.
TERCER. Donar compte dels presents acords a la Junta de Govern Local, pel seu
coneixement.

7. Aprovar inicialment el Projecte de Taxació conjunta per a l’expropiació dels béns i
drets afectats per la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del Polígon 2 de Ca
N’anglada. Exp. GSOL 05/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2012 es va aprovar definitivament el Conveni
urbanístic subscrit en data 12 de setembre de 2012 entre aquesta Corporació municipal i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que regula les accions
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necessàries per avançar el reallotjament d’una part dels residents dels blocs afectats per
l’actuació d’esponjament de l’àmbit del Polígon d’actuació número 2 de la Modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal en el front est del barri de Ca N’Anglada (en endavant, PA2
MPOUM Ca N’Anglada).
El Conveni va fixar en un total de 6.000.000 € d’euros les aportacions econòmiques a satisfer
per meitats entre les dues Administracions per l’expropiació i enderroc dels blocs d’habitatges
9, 8 i 7 corresponents a la primera fase de l’esponjament (C/Sant Damià 255bis, Sant Damià
257bis i Sant Cosme 198bis) i va determinar que la resta de blocs afectats es programarien un
cop acabada la gestió dels tres primers blocs afectats.
En data 26 de març de 2013 es va aprovar definitivament el document de “Modificació Puntual
del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada (en endavant, MPOUM de Ca n’Anglada)
que, entre d’altres qüestions, va modificar les previsions del POUM relatives al sistema de
gestió urbanística previst pel Polígon, per tal de possibilitar l’execució de les previsions del
Conveni de 12 de setembre de 2012, mitjançant una actuació aïllada expropiatòria, dels
habitatges afectats per l’esponjament, així com també va definir i delimitar les condicions per
fer efectiu el dret de reallotjament dels afectats per l’actuació urbanística al previst pel Decret
80/2009, de 19 de maig (HAUS).
En data 21 de desembre de 2012 es va subscriure un Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC) i la Societat Municipal d’habitatge de
Terrassa, SA, (SMHT en endavant) que va establir i regular el mecanisme i procediment per a
la materialització de les aportacions econòmiques fixades pel conveni signat el 12 de setembre
de 2012.
I per mitjà d’un nou Conveni subscrit en data 28 de novembre de 2014 entre l’AHC i
l’Ajuntament de Terrassa, d’ampliació de les aportacions econòmiques pel desenvolupament
del sector, es va acordar destinar tres milions d’euros més (per meitats entre aquestes dues
Administracions) per tal de culminar les inversions pendents de la 1ª fase de l’esponjament,
culminar la 2ª fase de l’esponjament (enderroc dels blocs 5 i 6 emplaçats al Passatge
Prudència 2 i 4, respectivament) i oferir solucions provisionals o definitives als propietaris amb
dret de reallotjament de la resta de l’àmbit de la remodelació (3ª fase de l’esponjament
corresponent als blocs 1 a 4: Passatges de la Previsió 1, Constància 2, Concòrdia 1 i 3), en el
supòsits, condicions i prioritats que determinés la Comissió de Seguiment.
Així mateix, en data 3 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Terrassa, l’AHC i la SMHT varen
subscriure una addenda al Conveni subscrit en data 21 de desembre de 2012, amb la finalitat
de regular els mecanismes i procediments necessaris per materialitzar dues noves propostes
de tractament específic per als propietaris ocupants, amb dret de reallotjament, d’aquelles
finques sense càrregues, corresponents a la tercera fase de la remodelació.
Finalment, en data 24 d’abril de 2017, l’AHC i l’Ajuntament de Terrassa han subscrit un nou
conveni per a l’ampliació de les aportacions econòmiques pel desenvolupament de la tercera
fase del sector Ca n’Anglada, quina proposta va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data
23 de febrer de 2017.
Aquesta tercera fase s’ha programat en dues fases de gestió diferenciades, la primera a
executar es correspon amb l’expropiació i enderroc dels dos blocs del Passatge Concòrdia 1 i
3, i la segona es correspon amb l’execució i enderroc de dos blocs emplaçats al Passatge de la
Constància 2 i de la Previsió 1. Durant l’execució d’aquesta primera fase de gestió, es preveu
poder oferir, en funció de la disponibilitat pressupostària i en els supòsits i condicions que
determini la comissió permanent, solucions provisionals als afectats urbanístics de la segona,
dins l’esmentada tercera fase de la remodelació.
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En virtut d’aquests Convenis i Modificació puntual, i conforme les disponibilitats pressupostàries
de cada exercici, s’estan portant a terme les expropiacions dels habitatges afectats, per mitjà
de la formulació, aprovació i execució dels corresponents projectes d’expropiació per taxació
conjunta (en endavant, PETC), així com, segons el cas, per mitjà de la subscripció i posterior
formalització de convenis d’expropiació de mutu acord amb els afectats.
Fins a la data, s’han aprovat i executat els projectes d’expropiació, per taxació conjunta,
corresponents als blocs d’habitatges de la primera i segona fase de l’esponjament emplaçats,
els de la primera fase, als carrers St. Damià 255bis (bloc 9), Sant Damià 257 bis (bloc 8) i St.
Cosme 198 bis (bloc 7), i els de la segona, als carrers Passatge Prudència 2 i 4, tots ells ja
enderrocats. I s’han iniciat també els treballs de redacció del projecte de taxació conjunta dels
blocs emplaçats al Passatge de la Concòrdia 1 i 3, quina aprovació inicial es proposa, que
conformen la fase A, dins la tercera Fase de remodelació prevista.
Pel que fa a la justificació legal, en el supòsit que ens ocupa, la causa expropiandi ve
legitimada pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 4 de juliol de 2003 i
publicat en el DOGC de 12 de desembre de 2003, així com per la Modificació Puntual del
POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada, aprovada definitivament en data 26 de març de
2013 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
En concret, la causa d’expropiació d’aquests terrenys la trobem a l’apartat 8.1 de la Memòria
descriptiva i justificativa del document de la Modificació puntual, que proposa introduir l’actuació
aïllada expropiatòria per tal d’obtenir els sis cossos edificatoris (nou blocs), situats en terrenys
qualificats de sistemes, al nord del barri, mantenint en tot cas el sistema de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació, en virtut de l’article 34.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, i així avançar
cap a l’objectiu de creació de nous espais lliures i equipaments per al barri.
En el mateix sentit s’expressa l’article 7 de les seves normes urbanístiques que determina en
relació amb el sistema d’actuació, que es mantindrà el sistema de gestió per reparcel·lació en
la modalitat de cooperació previst pel planejament vigent, tot incorporant l’actuació aïllada
expropiatòria prevista a l’art. 34.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, en ordre a garantir l’obtenció
anticipada de la totalitat dels habitatges afectats i situats en terrenys reservats com a sistemes
de cessió, és a dir, per als sis cossos edificats, nou blocs, emplaçats al nord del barri, a les illes
12,13,14 i 15.
D’acord amb aquest article 34.7, en concordança amb l’article 110 del mateix Decret, els
terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos en un
àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, s’adquireixen mitjançant
cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 156. En cas que s’hagi
d’avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no
resulti suficient, es pot també efectuar una actuació aïllada expropiatòria, en quin cas
l’Administració adquirent se subroga en els drets i els deures de la persona que n’era
propietària.
Cal assenyalar en relació amb el mecanisme de l’ocupació directa que preveu l’article 156 del
Decret Legislatiu 1/2010, i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, per a l’obtenció anticipada d’aquells terrenys afectats a
sistemes que s’hagin d’incorporar al domini públic per cessió obligatòria, que resulta insuficient
pel cas que ens ocupa als efectes indicats en l’esmentat article.
L’ocupació directa no pot garantir avançar de forma ràpida aquesta finalitat, doncs té per
objectiu que l’administració actuant pugui anticipar l’obtenció del sistema afectat abans que es
desenvolupi el sistema d’actuació previst, a canvi de reconèixer el dret de les persones
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propietàries a participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el sector que es
desenvolupi en un futur.
Aquest reconeixement s’ha de concretar amb l’aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació dins el termini de quatre anys de l’atorgament de l’acta d’ocupació directa. En cas
contrari, s’atorga als propietaris el dret a instar l’expropiació forçosa.
En el present cas, no resulta possible justificar la viabilitat econòmica de l’actuació urbanística
projectada, ateses les actuals condicions financeres i pressupostàries del sector públic que
impedeixen garantir, a curt termini, la totalitat de les inversions necessàries per a la total
execució de l’actuació prevista. D’això es desprèn la pràctica impossibilitat de desenvolupar
amb garanties l’actuació i, per tant, de que en l’indicat termini de 4 anys pugui estar aprovat
definitivament un projecte immediatament executable.
En qualsevol cas, un dels objectius prioritaris de l’operació projectada és el de permetre que es
facin efectius de forma immediata els reallotjaments definitius de la població afectada. I
l’instrument d’ocupació directa ofereix a aquesta població la disposició d’un dret a futur però no
el dret a un reallotjament definitiu. Si bé és cert que l’article 156.3 del DL 1/2010 reconeix el
dret a percebre una indemnització pels perjudicis causats per l’ocupació anticipada, i que
aquesta indemnització es podria traduir en el reconeixement del dret al reallotjament transitori,
aquesta temporalitat xoca amb l’objectiu principal de l’operació urbanística projectada que
pretén assolir els reallotjaments definitius de la part de la població afectada del Polígon 2 de Ca
n’Anglada.
En relació amb el Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels Blocs 3 i 4 ubicats al
Passatge de la Concòrdia 1 i 3, cal dir que dins el marc de col·laboració de les diferents
institucions previst pel conveni de 12 de setembre de 2012, s’acordà que l’Institut Català del Sòl
(Incasòl) elabori els diferents documents expropiatoris que possibilitaran l’obtenció de la totalitat
dels habitatges afectats i dugui l’assistència tècnica del procés de reallotjament, contribuint
l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a parts iguals, en el pagament de les
despeses d’aquesta col·laboració.
Fins a la data, l’Incasòl ha elaborat els projectes d’expropiació corresponents als blocs 9 (c. St.
Damià 255 bis), 8 (c. St. Damià 257 bis) i 7 (c. St. Cosme 198 bis), així com dels blocs 5 i 6
(Passatge de la Prudència 2 i 4).
En dates 30 de maig i 31 d’octubre de 2013 així com 25 de setembre de 2014 i 22 de desembre
de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar definitivament els projectes d’expropiació,
per taxació conjunta, corresponent als blocs 9, 8 i 7, així com als blocs 5 i 6, respectivament.
En data 2 de juny de 2017 (Reg. d’entrada 133923) l’Institut Català del Sòl ha presentat davant
d’aquests Serveis d’Urbanisme el “Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 3 i 4
(Passatge de la Concòrdia 1 i 3) de l’Illa 13 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM
de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”, per a la seva tramitació.
Aquest projecte d’expropiació, al igual que els altres tres projectes, s’ha redactat per tal de
donar compliment a la finalitat prevista en la MPOUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada
relativa a l’obtenció, mitjançant l’actuació aïllada expropiatòria, dels habitatges conformats per
sis cossos edificatoris -nou blocs- que es troben ubicats en terrenys qualificats de sistemes, en
aplicació de l’article 34.7 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme
Dins l’esmentat Polígon 2 es troben situades les illes 12, 13, 14 i 15, on estan emplaçats els
blocs edificats, amb qualificació urbanística de sistema d’espais lliures i equipaments, que han
de ser objecte d’enderroc (els blocs 9, 8, 7 així com el 5 i el 6 ja han estat enderrocats) per
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assolir l’esponjament del barri. L’illa 13 comprèn la tercera fase d’execució urbanística del
Sector de Ca n’Anglada, que es correspon amb l’expropiació i enderroc dels blocs 1 i 3
(Passatge de la Concòrdia 1 i 3).
L’àmbit del projecte d’expropiació quina aprovació inicial ara es proposa comprèn els blocs
situats al Passatge de la Concòrdia 1 i 3 (blocs 3 i 4), que es conformen d’un total de 40
habitatges (20 habitatges per bloc). La totalitat del sòl objecte d’expropiació es troba sobre les
finques registrals núm. 19.695 (bloc núm. 3 del Passatge de la Concòrdia 1, dividit
horitzontalment) i 19.697 (bloc 4 del Passatge de la Concòrdia 3 dividit horitzontalment), amb
una superfície total de 556,48 m², qualificada urbanísticament d’Equipament esportiu, clau E.3,
d’acord amb la MPOUM Ca n’Anglada aprovada definitivament,
La relació de béns i drets concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes
materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària expropiació consta al “document
2” del Projecte de taxació conjunta presentat a tràmit, al qual ens remetem, per a la seva
aprovació inicial que juntament amb el Projecte d’expropiació dels blocs 3 i 4 ara es proposa.
L’edifici, construït l’any 1969, consta de 40 habitatges (20 per bloc) distribuïts equitativament en
dos escales de planta baixa i quatre plantes pis.
D’acord amb el Projecte de Taxació conjunta quina aprovació inicial es proposa,
constructivament, l’edifici està construït amb una estructura realitzada a base de parets de
càrrega i biguetes. El material de la façana és obra vista. La coberta és de biguetes de formigó i
encadellats ceràmics. Pel que fa al bloc 3 l’estat de l’edifici és normal i pel que fa al bloc 4
l’estat general és bo, donat que l’any 1998 es va realitzar una reforma de l’edifici que va
consistir en recobrir les façanes del bloc amb aïllament tèrmic i arrebossat, substituir tots els
balcons de la façana en voladís i reforma de la coberta de l’edifici.
Cada un dels dos blocs de l’edifici consta de 20 habitatges que s’organitzen en un esquema de
quatre habitatges per replà al voltant d’un nucli comú de comunicacions verticals formats per
una escala. L’edifici no disposa d’ascensors. A la planta baixa, donant front al Passatge de la
Concòrdia es troben els accessos als habitatges, un per a cada bloc.
La tipologia dels habitatges és de 3 dormitoris, sala-menjador, cuina, safareig i bany, si bé hi ha
alguns habitatges que han eliminat el dormitori adjacent a la sala-menjador per tal d’ampliar-la
connectant ambdues peces.
Els habitatges en planta baixa tenen una superfície útil aproximada que va dels 51,60m² als
57,40m², donat què disposen de la superfície dels patis de ventilació de les cuines i els banys, i
en planta pis la superfície útil aproximada va dels 51,60m² als 55,50m².
Tots els habitatges tenen una configuració similar de l’espai: un rebedor, que en el cas dels
habitatges de tres dormitoris té accés a una habitació que ventila a façana i, en el cas dels
habitatges de dos dormitoris, aquest espai ha passat a formar part de la sala-menjador, que
també ventila a façana; una cuina que ventila al pati interior i que dóna accés al safareig que
ventila al mateix pati de ventilació; un petit distribuïdor que dóna accés al bany, que ventila
també al pati interior, i a dos dormitoris; un amb ventilació a façana i l’altra amb ventilació al pati
interior.
D’altra banda, quan a la legitimació de l’actuació expropiatòria, com ja s’ha exposat
anteriorment, en el supòsit que ens ocupa, la causa expropiandi ve legitimada pel vigent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per resolució del Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques en data 4 de juliol de 2003 i publicat en el DOGC de 12
de desembre de 2003, així com per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de
Ca n’Anglada, aprovada definitivament en data 26 de març de 2013 pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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De conformitat amb l’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), es preveu que “l’aprovació d’un pla
urbanístic, d’un polígon, d’un projecte d’urbanització o d’un projecte de delimitació de sòl per al
patrimoni públic, d’acord amb l’article 161, implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins d’expropiació o d’imposició de
servituds, o bé d’ocupació temporal de terrenys.”
En el mateix sentit s’expressa l’article 42 del “Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”, i
els articles 9, 10 i 15 de la Llei d’Expropiació Forçosa.
D’altra banda, l’expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot aplicar, entre d’altres
supòsits, per l’execució de sistemes urbanístics de caràcter públic, tal i com preveu l’article 34.7
del TRLU en concordança amb l’article 110 de la mateixa llei. Tanmateix, l’article 208 del
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en
endavant, RLU) possibilita l’expropiació forçosa per raons urbanístiques.
Finalment, l’article 112 del DL 1/2010, estableix que en cas que no s’utilitzi l’expropiació com a
sistema d’actuació per polígons d’actuació urbanística complets, es pot aplicar com a actuació
aïllada l’expropiació forçosa per a l’execució de sistemes urbanístics.
Pel que fa al contingut del Projecte d’expropiació per taxació conjunta quina aprovació inicial es
proposa, cal dir que es dóna ple compliment al contingut requerit per l’article 211.1 del RLU, en
virtut del qual aquest tipus de documents han de contenir, com a mínim: la causa de
l’expropiació (apartat 1.b)) del document del Projecte d’expropiació, amb referència a
l’instrument de planejament l’execució del qual dóna lloc a l’expropiació (apartat 1.a) II), la
identificació gràfica de l’àmbit afectat (apartat 3 i document 6), una relació de béns i drets
concreta i individualitzada (document 2), la justificació dels criteris de valoració (apartat 7, 8 i 9),
i els fulls d’apreuament individualitzats de cada finca (documents 3 i 4).
En relació amb el procediment expropiatori aplicable, l’article 43 de l’esmentat Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, així com els articles 112 i 113 del DL 1/2010, junt amb els
articles 210 i 211 del Decret 305/2006 del RLUC, possibiliten l’expropiació mitjançant el
procediment de taxació conjunta.
Pel que fa als tràmits procedimentals que regeixen els Projectes de Taxació Conjunta, d’acord
amb l’article 113 a) del DL 1/2010, l’aprovació inicial s’ha de sotmetre a informació pública per
un termini d’un mes, per tal que les persones interessades, a les quals han de ser notificats els
fulls d’apreuament corresponents, puguin, si s’escau, formular-hi observacions i reclamacions
concernents a la titularitat o la valoració de llurs drets respectius.
D’acord amb la lletra c) de l’esmentat article 113, l’aprovació definitiva del projecte
d’expropiació ha de ser notificada individualment per l’Administració actuant a les persones
titulars de béns i drets afectats, amb advertència expressa que la manca de pronunciament en
el termini dels vint dies següents es considerarà com una acceptació de la valoració fixada. En
el cas de que les persones interessades, en el termini esmentat, manifestin per escrit llur
disconformitat amb la valoració aprovada, l’administració haurà de transferir l’expedient al Jurat
d’Expropiació de Catalunya, perquè en fixi l’apreuament.
En conseqüència, el pagament o dipòsit de l’import de la valoració fixada pel projecte de
taxació conjunta habilitarà per a procedir a ocupar la finca, sens perjudici de la valoració pel
Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la tramitació dels recursos que escaiguin
respecte al preu just.
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Cal advertir així mateix que de conformitat amb l’article 43.4 del “Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana” , el pagament de la indemnització determinada en el projecte
d’expropiació, només es podrà fer efectiu a les persones interessades que aportin certificació
registral al seu favor, “(...) en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del

Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho,
completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la
misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los
titulares de las mismas.”
Quan als efectes de l’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta, d’acord amb l’article
113.e del TRLU, l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació implica la declaració d’urgència
de l’ocupació dels béns i drets afectats. El pagament o dipòsit de l’import de la valoració
establerta pel projecte habilita per procedir a ocupar la finca, sens perjudici de la valoració que
pugui determinar el Jurat d’Expropiació de Catalunya i de la tramitació dels recursos que
procedeixin respecte al preu just.
Fent referència ara al dret de reallotjament cal indicar que mitjançant la MPOUM de Ca
n’Anglada s’han ajustat les condicions per fer efectiu aquest dret a les disposicions contingudes
al Decret 80/2009, de 19 de maig, d’habitatges per a afectats urbanístics (HAUS). I també li
seran d’aplicació les previsions contingudes en el Conveni de 12 de setembre de 2012 i a la
Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada.
El dret de reallotjament es troba regulat a l’article 109 del TRLU, als articles 128 i 219 i
següents del RLU, i ha estat desenvolupat a l’apartat 10 del document del Projecte
d’expropiació per taxació conjunta, quina aprovació inicial es proposa. En concret, l’article 128
del RLU determina que en l’execució del planejament urbanístic, tant si s’actua per un sistema
d’actuació com en el cas de gestió urbanística aïllada mitjançant expropiació o ocupació
directa, les persones ocupants legals d’habitatges afectats que constitueixin la seva residència
habitual, tenen dret a ésser reallotjades en les condicions i amb els requisits que estableix la
Llei d’urbanisme, la legislació aplicable en matèria de sòl i el capítol V del títol cinquè d’aquest
Reglament. La regulació detallada dels aspectes del seu reconeixement la trobem a l’article
219 del RLU.
Durant el termini d’audiència totes les persones ocupants legals dels habitatges afectats dels
blocs 3 i 4 del Passatge de la Concòrdia 1 i 3, que reuneixin els requisits necessaris establerts
per la llei, hauran de sol·licitar expressament el reconeixement del seu dret de reallotjament o
bé renunciar-hi al seu exercici.
En aquest sentit, cal assenyalar que d’acord amb l’article 128 del RLU tenen dret a ésser
reallotjades les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:
- Que siguin ocupants legals de l’habitatge afectat per l’execució del planejament, en virtut
d’un títol de propietat, d’un altre dret real, d’un dret d’arrendament o d’un altre dret personal
d’ús de l’habitatge.
- Que ocupin l’immoble com a residència habitual. La demostració del caràcter de residència
habitual es pot dur a terme per qualsevol mitjà admès en dret. En tot cas es presumeix la
residència habitual, llevat de prova en contrari, quan l’habitatge afectat consta com a
domicili de la persona ocupant en el padró municipal i també a efectes fiscals.
La residència habitual a l’habitatge afectat, s’ha de mantenir fins al moment en què es lliuri
la possessió de l’habitatge de substitució, llevat de causa justificada i de la possibilitat
d’allotjament transitori mentre no es fa efectiu el reallotjament definitiu.
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- L’habitatge ha de constituir la seva residència habitual amb anterioritat a la data
d’aprovació inicial de la MPOUM Ca n’Anglada, és a dir, amb anterioritat al 29 de novembre
de 2012 (art. 219.1.d del RLU).
En aquest sentit, cal assenyalar que el dret de reallotjament té el caràcter de dret personalíssim
de les persones ocupants legals de l’habitatge i no és transmissible entre vius ni per causa de
mort .
L’oferta de reallotjament es concretarà, per part de l’Administració, en habitatges existents i
disponibles del terme municipal de Terrassa, tant nous com de segona mà, que compleixin les
condicions d’habitabilitat i suficiència de programa exigibles.
En aquest darrer sentit, cal indicar que la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa posa a
disposició de l’actuació urbanística part del parc d’habitatges qualificats amb protecció que
disposa dins el municipi de Terrassa, concretament a la promoció municipal de Torre-Sana, per
tal de fer efectius els reallotjaments programats.
Pel que fa als criteris de valoració, és important destacar que les valoracions contingudes en el
Projecte d’expropiació, concretament en els apartats 7, 8 i 9 del mateix, s’ajusten al que
estableix la legislació aplicable en matèria de sòl, és a dir, al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLS) i al
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la
llei del sòl (RVLS) - de conformitat amb l’article 115 TRLU -, a la legislació estatal
d’arrendaments urbans (Decret 4104/1964, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’arrendaments urbans – LAU/64) i Reial Decret Llei 2/1985, de 30 d’abril, de
mesures de política econòmica (RDL/85); i al Reial Decret 1020/1993 de 25 de juny, que regula
les normes tècniques per a la valoració cadastral d’immobles, així com als criteris de la
legislació general d’expropiació forçosa supletòriament – de conformitat amb l’article 41 TRLS –
; i finalment, als criteris d’expropiació acordats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
Institut Català del Sol i l’Ajuntament de Terrassa, de conformitat amb el Conveni de
col·laboració signat el 12 de setembre de 2012 entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament
de Territori i Sostenibilitat.
La valoració s’entén referida, als efectes de l’article 34.2.b) TRLS, al moment d'exposició al
públic del Projecte d'expropiació, tenint-se en compte l’estat de les edificacions en el moment
de la visita efectuada pels tècnics de l’Institut Català del Sòl durant els mesos de març i abril de
2015.
La valoració del sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions, així com els drets constituïts
sobre o en relació amb ells, per a la fixació del preu just en l'expropiació, qualsevol quina sigui
la seva finalitat, es regeix per l’establert al TRLS i la normativa que el desenvolupa, el RVLS
(Capítols I, II, IV i annexes II i III).
Per últim, assenyalar que el full d’apreuament individualitzat d’ocupació dels habitatges preveu
el pagament d’una quantitat a l’ocupant legal de l’immoble, de 1.800€. Aquest import inclou tots
els conceptes derivats del trasllat i despeses de nova instal·lació; entre d’altres, les despeses
del trasllat i les derivades de les altes en les companyies de subministrament de serveis.
Vistos aquests antecedents, l’informe jurídic emès en data 5 de juny de 2017 pel Servei de
Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació, i en compliment del Decret d’Alcaldia
número 2031, de 7 de març de 2017, de delegació de competències, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa, pel procediment de taxació conjunta, dels
béns i drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca
n’Anglada, aprovada definitivament en data 26 de març de 2013 pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat, pel que fa als blocs de pisos 3 i 4 ubicats al Passatge de la Concòrdia 1 i 3 del
barri de Ca n’Anglada.
SEGON. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats
continguda al document número 2 del “Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 3 i
4 (Passatge de la Concòrdia 1 i 3) de l’Illa 13 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM
de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”.
TERCER. Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 3 i 4
(Passatge de la Concòrdia 1 i 3) de l’Illa 13 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM
de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”, elaborat pels serveis tècnics de l’Institut Català del Sòl.
QUART. Sotmetre l’expedient i l’aprovació inicial de la relació dels béns i drets afectats, a
informació pública durant un termini de vint dies, a fi i efecte que s'hi puguin formular les
al·legacions que s'estimin pertinents, amb la notificació personal corresponent a tots els titulars
dels drets i béns afectats.
CINQUÈ. Sotmetre el Projecte de Taxació conjunta, que s’aprova mitjançant l’acord Tercer, al
preceptiu tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, en compliment de l’article 113 a)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
SISÈ. Notificar personalment els fulls d’apreuament a les persones interessades, en
compliment de l’article 113 a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que puguin formular-hi observacions i reclamacions
concernents a la titularitat o la valoració de llurs drets respectius.
SETÈ. Notificar el contingut dels presents acords als titulars dels béns i drets de les finques
afectades i a altres possibles interessats en l’expedient administratiu.

8. Acceptar ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de governs locals 2016-2019 de l’Àrea 3 de
Drets Socials i Serveis a les Persones. Exp. INSU 03/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Identificació de l’expedient
Expedient INSU 03/2017, referent a l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació
de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de governs locals
2016-2019.
Fets
1. D’acord amb la resolució 911 de data 2 de febrer de 2017, ratificada per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 17 de febrer de 2017, es va tramitar, mitjançant el Portal de Tràmits, la
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sol·licitud a la Diputació de Barcelona de suport econòmic per a diversos serveis i activitats de
l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
2. La Diputació de Barcelona ha atorgat ajuts econòmics per als serveis i activitats inclosos a la
sol·licitud per un import total de 213.310,25 €.
3. Dades específiques de les subvencions:

PRESSUPOST
IMPORT
PROJECTE
INICIAL
SOL·LICITAT
SERVEIS DE POLÍTIQUES DE GÈNERE + LGTBIQ
17112 – Finançament en l’àmbit de dones i
522.167,02
40.000,00
LGTBI
102.017,83
40.000,00
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL
17113 - Finançament en l’àmbit de joventut
1.141.056,03
40.000,00
SERVEIS DE CIUTADANIA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA
17114 – Finançament en l’àmbit de la
121.721,24
40.000,00
convivència,
diversitat
i
participació
88.443,05
40.000,00
ciutadana
SERVEI D’EDUCACIÓ
17118 – Funcionament de centres i serveis
421.649,28
210.824,64
municipals de formació de persones
adultes
17172 – Orientació, transicions educatives i
102.181,96
51.090,98
formació professional
SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
17195 – Plans municipals d’Educació per al
46.632,00
27.500,00
Desenvolupament (EpD)
SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
17223 – Promoció de la salut
158.448,61
95.069,16
SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE
17230 – Reforma, condicionament i
30.849,85
24.000,00
rehabilitació d’habitatges municipals o
cedits

IMPORT
ATORGAT
24.790,00
15.684,77

25.000,00

46.208,00

44.907,00

27.500,00

29.220,48
0

4. Dades genèriques de les subvencions :
Sol·licitud: Resolució 911 de 2/02/17, ratificada per la Junta de Govern Local en sessió del dia
17/02/17
Aportació municipal: La prevista al pressupost municipal
Generació de crèdit: Es tramitarà la generació de crèdit en els casos que la subvenció no
estigui prevista al pressupost
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
Forma de cobrament: Prèvia justificació
Termini de justificació: 31 de març de 2018
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Fonaments de dret
1. Resolució 911, de 2 de febrer de 2017, ratificada per la Junta de Govern Local en sessió del
dia 17 de febrer de 2017.
2. Anunci de resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del
catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (BOPB de 9 de
maig de 2017).
3. Annex IV de les Bases d’execució del pressupost 2017 que estableix les instruccions per al
procediment de tramitació de subvencions.
4. Decret núm. 2031 de 7 de març de 2017, de nomenaments i delegacions d’alcaldia.
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar el suport econòmic de 24.790,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per als projectes que gestionen els serveis de Polítiques de Gènere i LGTBIQ de l’àrea 3, amb
el detall següent:

CONCEPTE
Programa perspectiva de gènere i
abordatge integral de la violència
masclista i LGTBIfòbica (recurs 17112)

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

522.167,02

21.139,45

22.965,00

102.017,83

0

1.825,00

SEGON. Acceptar el suport econòmic de 15.684,77 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el servei de Joventut i Lleure Infantil de l’àrea 3, amb el detall següent:

CONCEPTE
Desenvolupament
d’accions
i
programes del Pla Local de Joventut de
Terrassa pel 2017 (recurs 17113)

PRESSUPOST

1.141.056,03

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
29.994,68

SUBVENCIÓ
ATORGADA
15.684,77

TERCER. Acceptar el suport econòmic de 25.000,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per als projectes que gestionen els serveis de Ciutadania i Qualitat Democràtica, de l’àrea 3,
amb el detall següent:

CONCEPTE

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

Convivència, diversitat i drets civils
(recurs 17114)

121.721,24

12.649,88

12.650,00

Procés participatiu del PAM (recurs
17114)

88.443,05

5.173,99

12.350,00

QUART. Acceptar el suport econòmic de 27.500,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el servei de Solidaritat i Cooperació de l’àrea 3, amb el detall següent:
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CONCEPTE
Pla de sensibilització: Terrassa solidària
2017 (recurs 17195)

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

46.632,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA

27.000,00

27.500,00

CINQUÈ. Acceptar el suport econòmic de 29.220,48 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per al projecte que gestiona el Servei de Salut Comunitària de l’àrea 3, amb el detall següent:

CONCEPTE
Activitats de promoció de la salut (recurs
17223)

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

158.448,61

SUBVENCIÓ
ATORGADA

30.020,24

29.220,48

SISÈ. Acceptar el suport econòmic de 91.115,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per als
projectes que gestiona el servei d’Educació, ara de l’àrea 5, amb el detall següent:

CONCEPTE
Escola municipal de formació d’adults
La Llar de Terrassa (recurs 17118)
Transició escola-treball (recurs 17172)

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

421.649,28

48.576,00

46.208,00

102.181,96

45.965,00

44.907,00

SETÈ. Ingressar els imports acceptats en els acords precedents, en els comptes pressupostaris
que es relacionen:
SERVEI

CODI PROGRAMA

IMPORT

Polítiques de Gènere

3466.23106.46100

22.965,00

LGTBI

3000.32705.46100

1.825,00

Joventut i Lleure Infantil

3465.33404.46100

15.684,77

Ciutadania

3460.32704.46100

12.650,00

Qualitat Democràtica

3460.92402.46100

12.350,00

Solidaritat i Cooperació

3467.91203.46100

27.500,00

Salut i Comunitat

3413.31103.46100

29.220,48

Educació

3422.32402.46100

46.208,00

Educació

3422.32002.46100

44.907,00

VUITÈ. Tramitar, si s’escau, la generació de crèdit corresponent a les subvencions que no
estan previstes al pressupost.
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9. Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a entitat
col·laboradora per al curs 2017-2018, en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts
individuals de menjador escolar, d’acord a la delegació de competències que el
Departament d’Ensenyament va fer al CCVOC per aquest concepte.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la
Generalitat; i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència
dels recursos necessaris per a exercir-los.
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la
Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament. El Decret 160/1996, de
14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, i fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la
possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de
l’alumne/a.
La clàusula primera del conveni per a la delegació de competències entre el Departament
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, signat el 30 de setembre de 2016,
estableix que el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de
menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament
d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la
gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de
menjador. Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho
sol·liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que
estableixi el Departament d’Ensenyament.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals
poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres
serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
La Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que correspon als ens
supramunicipals entre d’altres: programar els serveis en llur àmbit territorial, d’acord amb els
criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera
de serveis socials. Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i el recursos propis de
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la
població de llur àmbit territorial.
Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:
- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social
o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació
de protecció de dades.
- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
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- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si
hi ha menors.
- Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
- Gestionar prestacions d’urgència social.
- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
En data 7 de març de 2017, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
del Departament d’Ensenyament ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Occidental els
Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics
per al curs escolar 2017-2018.
El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 16 de març de 2017, va aprovar
l’acord núm. 12/2017, d’aprovació de les Bases reguladores per a la gestió i aplicació dels
ajuts individuals de menjador i l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts
individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018.
Les esmentades Bases citen literalment en la base 15 Pagaments, apartat 15.1. que: “El
Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als municipis on estiguin
ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar com a entitat col·laboradora en la
distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts”.
Com a tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i projecció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Terrassa, per delegació de decret número 2031 de 7 de març de 2017 de
l’Alcaldia Presidència, proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar i dels àpats de l’alumnat matriculat en centres d’educació especial que s’aixopluguen a
les Bases de Concertació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
SEGON. Facultar a la regidora d’Educació per què pugui signar tots els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de
rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

10. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’entitat de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” per un període de dos anys.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
En data 30 d’abril de 2015, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”, per un
període de dos anys, per la millora dels indicadors de competitivitat empresarial en l’àmbit del
polígon i en l’àmbit de les empreses que s’hi ubiquen. La Junta de Govern de l’Ajuntament de
Terrassa va aprovar el conveni en data 25 d’abril de 2015.
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Aquest conveni ha suposat una millora clara vers la prestació dels serveis de l’Ajuntament en
temes relacionats amb el manteniment i millora de la infraestructura de desenvolupament
econòmic que és el polígon industrial dels Bellots, així com també en temes relacionats amb
la millora del nivell de consolidació d’algunes de les seves empreses.
En data 9 de maig de 2017, el director de Serveis d’Activitats Econòmiques ha emès un informe
on proposa la conveniència de realitzar un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” per un
període de dos anys.
Aquest conveni no comportarà cap despesa afegida a les ja previstes pels diferents serveis
implicats en la seva implantació.
L’interventor general a emès el corresponent informe.
D’acord amb aquests antecedents, com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, fent ús de les atribucions que tinc legalment conferides per
l’Alcaldia-Presidència mitjançant el Decret núm. 2031/ 2017 de 7 de març, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Entitat de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” per un període de dos anys, el text íntegre del
qual es transcriu a continuació:

REUNITS
“D’una banda el Sr. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació en nom i representació de l’Ajuntament
de Terrassa; amb domicili a Terrassa, Raval de Montserrat, núm. 14 (DP 08221), amb NIF
PO827900B. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Terrassa, Sr. Óscar González
Ballesteros.
I de l’altra, el Sr. JORDI VILAR i ALARCÓN, president de l’Entitat Urbanística de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”, de Terrassa, en nom i representació
d’aquesta entitat; amb domicili, a efectes de notificacions Terrassa, carrer del Pare
Llaurador, núm. 56 ( DP 08224), amb NIF G61104204.
Reconeixent-me mútuament la capacitat legal suficient per actuar en aquest acte i a
obligar les seves respectives institucions.
MANIFESTEN :
Que una vegada valorada l’experiència de les actuacions desenvolupades a través de la
implementació del conveni anterior que va regular la col·laboració entre l’Entitat
Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”, i l’Ajuntament de Terrassa
s’ha observat que:
I. Que l’existència d’un canal únic d’interlocució dels empresaris localitzats al polígons dels
Bellots, centrat en la presidència de l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon
Industrial “Els Bellots” i en el Servei d’Activitats Econòmiques de l’Ajuntament ha estat
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l’element clau per garantir la eficàcia i eficiència vers l’aplicació d’accions relacionades
amb la millora de la competitivitat de les empreses allà localitzades.
II. Que l’aplicació del conveni de col·laboració ha suposat una millora clara vers la
prestació dels serveis de l’Ajuntament també en temes relacionats amb el manteniment i
millora de la infraestructura de desenvolupament econòmic que és el polígon industrial
dels Bellots.
III. Que vistos els resultats assolits amb la implantació del conveni anterior es fa necessari
continuar desenvolupant les línies d’actuació esmentades als dos punts anteriors.
I que, per tot això que els sotasignats estableixen el present Conveni subjecte a les
següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té com a finalitat establir relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” que
suposin millores en els indicadors de competitivitat empresarial en l’àmbit del polígon i en
l’àmbit de les empreses que s’hi ubiquen.

SEGONA.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest conveni és el del propi Polígon Industrial “Els Bellots”
que delimita el planejament urbanístic de la ciutat de Terrassa i que compren quatre illes
que inclouen actualment 38 parcel·les cadastrals.

TERCERA.-ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’acord amb l’objecte del conveni definit a la clàusula primera, les actuacions específiques
a les que s’obliguen les parts son:
Per part de l’Ajuntament:
3.1 Centralitzar en un canal únic la resolució dels requeriments de les empreses
vinculades a l’Entitat Urbanística de Conservació vers l’Ajuntament en els temes de
manteniment i millora del polígon, aquest canal estarà localitzat a l’estructura de la
Direcció del Programa de Promoció Industrial del Servei d’Activitats Econòmiques de
l’Ajuntament de Terrassa.
3.2 Fer-se càrrec de les tasques de manteniment de jardineria i poda de l’arbrat, a través
del Servei de Gestió del Espai Públic de les rotondes de l’Avinguda del Vallès amb el
Carrer de l’Aigua (rotonda Bellots), i de la rotonda del Carrer de l’aire amb el Carrer Terra,
així com de la mitgera d’arbustos de la Avinguda del Vallès. L’àmbit d’actuació que queda
ressenyat al plànol contingut a l’annex d’aquest conveni.
3.3 Oferir actuacions de millora de la competitivitat interna i de consolidació de les
empreses del polígon en funció de les necessitats i dels recursos que l’Ajuntament de
Terrassa obtingui per aquesta finalitat.
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3.4 Procurar per la localització d’activitats empresarials complementàries a les ja existents
a les naus buides del polígon Els Bellots.
3.5 Realitzar accions per a la dinamització i la implantació d’accions de cooperació o de
simbiosi industrial al polígon i, si fos en cas, entre polígons.
Per part de l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”:
3.6 Centralitzar reclamacions, requeriments així com fer derivació de la gestió de els
incidències explicitades pels membres l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon
Industrial “Els Bellots” que estiguin dins de l’ àmbit d’aquest conveni cap a la Direcció del
Programa de Promoció Industrial de l’Ajuntament.
3.7
Realitzar les tasques d’administració i secretaria de l'Entitat Urbanística de
Conservació.
3.8 Realitzar el manteniment de la neteja dels vials del Polígon integrats pels carrers (Foc,
Terra, Aigua i Aire).
3.9 Realitzar el manteniment de la jardineria dels vials del Polígon integrats pels carrers
(Foc, Terra, Aigua i Aire).
3.10 Mantenir i actualitzar el domini bellots.com .org .es.
3.11 Impulsar convenis amb altres ens orientats a millorar els serveis que s’hi donen als
Bellots tant a les pròpies empreses com als seus assalariats.
3.12 Establir d'eines per fomentar la col·laboració entre empreses del Polígon i per la
optimització de recursos.
3.13 Facilitar la informació sobre incidències rellevants, en positiu i en negatiu respecte de
l’estat de viabilitat de empreses del polígon, sempre amb el vist i plau dels seus propietaris
per tal que l’Ajuntament pugui activar les accions oportunes de millora en la competitivitat
que s’ofereixin a través dels seus serveis especialitzats ubicats al Servei d’Activitats
Econòmiques.
3.14 Facilitar informació sobre naus buides al polígon, així com de les activitats, ja siguin
empresarials o no que puguin ser complementàries a les existents que en cada moment hi
puguin afegir valor a aquest àmbit territorial.
3.15 Incentivar entre els membres de l’Entitat de Conservació l’aflorament de projectes
possibilistes de cooperació o de simbiosi industrial, que suposin millores al polígon. Entre
ells incentivar la dinamització per la creació d’una marca del Polígon Industrial dels Bellots
alineada amb les accions de desenvolupament industrial que s’implantin des del Servei de
Promoció Industrial.
Així com d’altres actuacions que puguin acordar les parts durant la vigència del conveni.
QUARTA.- MILLORES O MODIFICACIONS
Les millores o modificacions del Conveni seran afegides al mateix mitjançant addendes
que es signaran en prova de conformitat ambdues parts.
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CINQUENA.- ORGAN DE SEGUIMENT I DE GESTIÓ.
L’òrgan de gestió i seguiment del conveni, és la Comissió de Gestió i Seguiment, aquesta
estarà formada pel President de l’entitat de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”
o persona/persones en qui delegui en cada moment i pel Director del Programa de
Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa o persona/persones en qui es delegui.
Aquesta comissió és reunirà com a mínim dues vegades a l’any. Una per planificar les
actuacions a desenvolupar durant l’any i la segona a la finalització del exercici per avaluar
les actuacions implantades.
No obstant la Comissió es podrà reunir a lo llarg de l’any a requeriment de qualsevol de les
parts.

SISENA .- FUNCIONS DE L’ ORGAN DE GESTIÓ
Son funcions de la Comissió de Gestió i Seguiment:
.- posar els mitjans necessaris dins de les seves possibilitats per tal de fer efectives les
actuacions acordades en cada moment.
.- seguir l’evolució de les actuacions endegades amb la intensitat que cadascuna
requereixi.
.- avaluar els resultats assolits.
.- proposar accions correctores, quan pertoqui.
.- proposar noves actuacions a desenvolupar per a la millora del propi polígon i/o a les
empreses allà localitzades.

SETENA.- VIGÈNCIA
El conveni té una durada de dos anys, prorrogable expressament per les parts.

VUITENA.- CONTROVERSIES
En el supòsit de litigi o controvèrsia entre les parts signants, la part que es consideri
afectada, requerirà a l’altra part per escrit els motius de la controvèrsia a fi i a efecte de
poder procedir a la resolució de conflicte i si fos el cas remetre l’esmenta’t document als
òrgans competents.
NOVENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir, entre d’altres causes, per:
• Expiració del termini de vigència.
• Impossibilitat de fer front a les obligacions que se’n deriven.
• Incompliment per qualsevol de les parts.
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DESENA.- Règim jurídic
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’establert a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En prova de conformitat, signen aquest conveni”

SEGON. Notificar la present resolució als interessats i als departaments que correspongui per a
la seva tramitació.

11. Propostes urgents
Aprovar una sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per donar suports a
entitats esportives de la ciutat que han realitzat les millores en les seves instal·lacions.
Exp. SUBIN 53/2017
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia per
unanimitat de tots els membres presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
Des del Servei d’Esports s’han mantingut converses amb diferents entitats esportives de la
ciutat en les que es sol·licita ajut per poder afrontar les despeses derivades de la millora i
remodelació de diferents equipaments esportius, pel que s’ha proposat la formalització de
petició específica a la Diputació de Barcelona per poder disposar de recursos econòmics que
permetin millorar tant les condicions de les infraestructures dels equipaments com possibilitar a
les entitats gestores d’equipaments l’assumpció de les obligacions econòmiques derivades de
les seves actuacions.
Els tres Clubs d’Hoquei de la ciutat que disposen d’equipaments propis (Atlètic Terrassa
Hoquei Club, C.D.Terrassa Hockey i Club Egara ) han realitzat durant l’any 2016 les
actuacions de renovació -substitució de la gespa artificial dels seus camps, actuació
imprescindible per poder continuar desenvolupant, tant les seves activitats de promoció
esportiva, com les específiques de les competicions oficials en les que participen. Aquestes
actuacions han comportat unes despeses molt importants, superiors als 330.000 euros com a
mínim per cada club (variable en cada cas). Arran d’aquest impacte econòmic, els clubs
d’hoquei fan petició d’ajut econòmic específic a la Diputació de Barcelona, vehiculada a través
de l’Ajuntament de Terrassa.
Aquest any 2017, i dins la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de 1992 en els que
Terrassa va ser Subseu Olímpica acollint la competició d’hoquei herba, s’està procedint i es
preveu procedir a la realització de tot un conjunt d’actuacions importants de reforma i
d’acondicionament de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal (Estadi Olímpic- reforma
paviments i accessos, Estadi Hoquei - reforma grades i vestidors). Per aquest motiu, i per poder
afrontar les principals actuacions, es planteja la necessitat per part de l’Ajuntament de Terrassa
de sol·licitar un d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per a la seva execució.
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Així mateix, per als anys 2018 i 2019 es preveuen realitzar per part de l’ajuntament actuacions
per ampliar l’oferta d’espais poliesportius coberts a la ciutat en diferents espais i equipaments
esportius municipals, actuacions d’important cost econòmic, per les que igualment es sol·licita
col·laboració econòmica a la Diputació de Barcelona
També considerar que entitats esportives de la ciutat, Vallès Reds (Club de Futbol Americà) , el
Club BMX Terrassa i el Club Natació Terrassa han plantejat la necessitat de realitzar
actuacions en diferents equipaments per tal de millorar la infraestructura existent i les
condicions de la pràctica esportiva (condicionament espais vestidors i serveis, tancaments
exteriors, paviments...,), motiu pel que també es considera adient fer petició d’ajut econòmic
específic a la Diputació de Barcelona, vehiculada per l’Ajuntament de Terrassa.
Vist l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports, en data 21 de juny de 2017, pel que
proposa aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a totes les
actuacions més amunt esmentades, per un import total de 800.000 €, i amb un pressupost
aproximat de 2.704.314 €, per als anys 2017, 2018 i 2019. La distribució del pressupost, i de la
petició de subvenció és la següent:

Anys

2017
2018
2019
Subtotal

3 clubs d’hoquei
Pressupost
Sol·licitud
(€)
sub. (€)
394.438
126.000
394.438
126.000
394.438
126.000
1.183.314
378.000

TOTAL PRESSUPOST :
TOTAL SOL·LICITUD SUBVENCIÓ:

Pressupost
(€)
473.000
574.000
474.000
1.521.000

Actuacions municipals
Sol·licitud sub.
Co-finançament
(€)
(€)
174.000
299.000
174.000
400.000
74.000
400.000
422.000
1.099.000

2.704.314 €
800.000 €

Atès la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i el Text Refós de la
Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Atès el decret número 2031, de 7 de març de 2017, de delegació de competències.
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. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per un import de
800.000 € (vuit-cents mil euros) per donar suport a entitats esportives de la ciutat que han
realitzat actuacions de millora en les seves instal·lacions; així com, per poder executar per part
de l’ajuntament actuacions de millora i remodelació d’instal·lacions esportives de la ciutat, en el
període comprès per als anys 2017, 2018 i 2019.
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El pressupost de les esmentades actuacions al llarg dels anys 2017, 2018 i 2019
2.704.314 (dos milions set-cents quatre mil tres-cents catorze euros).

és de

SEGON. Condicionar la despesa a realitzar els anys 2018 i 2019 a l’aprovació dels
pressupostos municipals corresponents.
TERCER. Notificar aquests acords a les parts interessades.

12. 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
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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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