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El catorze de juliol 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.
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 23 de juny de 2017 (10/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 23 de juny de 2017
(10/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (18 expedients: IPMA 226/2016, IPMA 375/2016,
IPMA 447/2016, IPMA 448/2016, IPMA 472/2016, IPMA 507/2016, IPMA 585/2016, IPMA
691/2016, IPMA 712/2016, IPMA 714/2016, IPMA 731/2016, IPMA 749/2016, IPMA 852/2016,
IPMA 912/2016, IPMA 928/2016, IPMA 994/2016, IPMA 9/2017 i IPMA 57/2017)
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 226/2016):
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.285, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Kevin 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
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considerada com a potencialment perillosa, en base a l’acta d’identificació de la Policia
municipal de data 15 de març de 2016 i a 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 mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 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 Kevin no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia sol·licitat la llicència
administrativa ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 14 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Kevin 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 14 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 Kevin 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.

2.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 375/2016):
El senyor Osvaldo és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa
identificat amb el microxip 985111000742113 i inscrit al Registre municipal d'animals de
companyia i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada com a potencialment perillosa.
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3284, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Osvaldo com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada com a potencialment perillosa, en base a la consulta efectuada al Registre
general d'animals de companyia – cens municipal 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 mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 19 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 Osvaldo 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 Osvaldo 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
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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 Osvaldo 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.

2.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 447/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.878, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Maria del Mar 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 23 de maig 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 i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 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 Ramírez 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 juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Maria del Mar 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
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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 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 a la senyora Maria del Mar 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.

2.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 448/2016):
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.883, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Adrián 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 23 de maig 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.
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Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 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 Adrián 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 juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Adrián 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 8 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 Adrián, 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.

2.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 472/2016):
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.283, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Edwin 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 la inspecció efectuada al
seu domicili en data 15 de setembre de 2016, la consulta efectuada al Registre general
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d'animals de companyia – cens municipal 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 i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 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 Edwin no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia sol·licitat la llicència
administrativa ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 14 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Edwin 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 14 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 Edwin 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.
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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 507/2016):
La senyora Francisca és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 941000017268637 i inscrit al Registre municipal d'animals
de companyia.
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.280, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Flores com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada com a potencialment perillosa, després d’haver fet cas omís als requeriments
efectuats pel Programa d’animals domèstics perquè la tramités i en base a 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 mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 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 Francisca 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 juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Francisca 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 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
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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 Francisca 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 585/2016):
La senyora Caterina és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa, de nom Ralphy i identificat amb el microxip 941000018186358, inscrit al Registre
municipal d'animals de companyia i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa.
En data 5 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.279, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Caterina com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada com a potencialment perillosa, en base a la consulta efectuada al Registre
general d'animals de companyia – cens municipal 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 mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 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 Caterina 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 14 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Caterina 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 14 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 a la senyora Caterina 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.

2.8 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 691/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3268, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Juan Francisco arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 2 d’agost 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 941000019514771, el dia 2 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 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
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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 19 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 Juan Francisco no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Juan Francisco 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 7 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 Juan Francisco una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos identificat mitjançant el
microxip 941000019514771, el dia 2 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.
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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 712/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.264, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Montserrat arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 19 d’agost 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 941000019514698, el dia 18 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 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 18 de maig de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
En data 20 de juny de 2017, una vegada transcorregut el termini previst per efectuar
al·legacions contra l’acord d’iniciació, la senyora Montserrat va presentar un escrit mitjançant el
qual manifestava, de manera resumida, que el gos, un cadell, se li havia perdut el 18 d’agost de
2016 a una urbanització amb bosc darrera de casa seva i el va buscar en tot moment i al final
el va trobar i sol·licitava que se li perdonés la sanció perquè en cap moment va haver perill i
perquè passava una dolenta situació econòmica.
Una vegada revisat l’expedient, es fa constar que les persones propietàries de gossos
considerats potencialment perillosos han de prendre mesures en tot moment per evitar la
pèrdua o fugida dels seus animals, sense que la normativa prevegi cap excepció, per tant, les
seves al·legacions no poden ser estimades.
En data 22 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Montserrat 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 22 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
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16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, s’acorda:
PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades per la senyora Montserrat pels motius abans
exposats, i imposar-li una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €),
d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar
deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos identificat mitjançant el microxip
941000019514698, el dia 18 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. Informar-la que, pel que fa al pagament de la sanció, pot sol·licitar l’ajornament o bé el
fraccionament, presentant una instància a les oficines del Servei de Recaptació de
l’Ajuntament, situades a la plaça Didó de Terrassa.
TERCER. Arxivar l’expedient.
QUART. 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 714/2016):

En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3265, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Joan Carles arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 16 d’agost 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 941000019460023, el dia 16 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 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 19 de maig de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Joan Carles no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Joan Carles 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 7 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 Joan Carles una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos identificat mitjançant el
microxip 941000019460023, el dia 16 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.
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 731/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3274, es va incoar un expedient
sancionador al senyor David arran d’una novetat i de dues actes d’identificació de la Policia
municipal, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar
deslligats dos animals potencialment perillosos o no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seva fugida o pèrdua, el dia 3 de setembre de 2016, al terme municipal de Terrassa, i
es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €).
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
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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 19 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 David no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor David 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 7 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 David una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei
50/1999, 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 deslligats dos
animals potencialment perillosos, el dia 3 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.
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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 749/2016):
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3273, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Jarod arran d’una acta d’identificació de Policia municipal, 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 6 de setembre 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 19 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 Jarod no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Jarod 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 7 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 al senyor Jarod 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 6 de setembre 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.
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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.

2.13 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 852/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.414, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Yolanda arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 4 d’octubre de 2016, com a presumpta responsable de
la comissió, entre d’altres, 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 981098104139797, el dia 2 d’octubre de 2016, i es proposava
una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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. S’indicava, també, que en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l‘acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 19 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 Yolanda no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Yolanda 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 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 a la senyora Yolanda 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 persona 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 981098104139797, el dia 2
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 als efectes del seu
compliment 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 912/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.416, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Enrique arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 19 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 977200008813393, el dia 19 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 mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 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 Enrique no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 9 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Enrique 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
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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 9 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 Enrique una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip
977200008813393, el dia 19 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.

2.15 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 928/2016):
En data 7 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.418, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Carlos 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 3 de novembre 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 22 de maig de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Carlos no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 9 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Carlos 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 9 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 Carlos 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 3 de novembre 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.

2.16 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 994/2016):
En data 26 d’abril de 2017, mitjançant resolució número 3.715, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Óscar arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 28 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 28 de novembre de 2016, al terme municipal de Terrassa
i es proposava la imposició d’una sanció de dos-cents cinquanta euros (250 €), donada la
reiteració en la comissió de la infracció.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies 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
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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 16 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Óscar no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 7 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Óscar 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 7 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 al senyor Óscar una sanció de dos-cents cinquanta euros (250 €), d’acord
amb l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de
la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos
considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús
públic en general el dia 28 de novembre 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 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.

2.17 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 09/2017):
En data 3 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.088, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Joel 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 30 de desembre 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 €).
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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 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 23 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Joel no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 9 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Joel 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 9 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 Joel 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 30 de desembre 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.
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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 57/2017):
En data 11 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.203, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Alfonso arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 31
de gener de 2017, 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 31 de
gener de 2017, 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 31 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 del Alfonso no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 19 de juny de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Alfonso 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 19 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, 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 Alfonso una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 31 de gener de 2017, 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
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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.

3. Iniciar les actuacions per a l'expropiació de la finca emplaçada al carrer del Romaní
número 56 (Les Fonts), qualificada de verd urbà, clau P.3 Exp. GSOL 06/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, en endavant) qualifica com a verd
urbà, clau P.3, una porció de terreny propietat de Josep Maria emplaçada al carrer del Romaní,
56.
En data 5 de febrer de 2016 el senyor Josep Maria va presentar un escrit mitjançant el qual
formalitzava l’advertiment previ a l’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei de
l’esmentat terreny, a l’empara del previst a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme (DL 1/2010, en endavant).
Això no obstant, i d’acord amb la declaració d’utilitat pública dels terrenys esmentats implícita
en la referida qualificació urbanística de la finca, aquest Ajuntament ha decidit iniciar d’ofici
l’expedient d’expropiació forçosa, abans del transcurs del termini de dos anys posteriors a
l’advertiment formulat per la propietat, en virtut de la legislació en matèria d’expropiació forçosa.
Tal i com s’ha posat de manifest als antecedents, en el supòsit que ens ocupa, la causa
expropiandi ve legitimada pel vigent POUM, que qualifica una porció de terreny ubicada al
carrer del Romaní, 56 de verd urbà, sota la clau P.3.
De conformitat amb els articles 9, 10 i 15 de la Llei d’Expropiació Forçosa, els articles 10, 11,
15 16, 17 i 18 del seu reglament, així com l’article 109 i següents del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el DL 1/2010, resulta procedent iniciar les actuacions per a
l’expropiació del terreny esmentat.
Tota vegada que l’inici de l’expedient d’expropiació s’efectua abans del transcurs del termini de
dos anys posteriors a l’advertiment formulat per la propietat en els termes previstos a l’article
114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, correspon prèviament deixar sense efecte l’advertiment efectuat per la propietat,
d’inici de l’expedient i, en conseqüència, no prosseguir amb els tràmits procedimentals
previstos al referit precepte 114 del DL 1/2010.
Així doncs, les present actuacions s’incardinen dins els tràmits legalment previstos a la Ley de
Expropiación Forzosa de 1954 (LEF) ens els articles 17 i següents, en concordança amb les
disposicions reglamentàries. En aquest sentit, un cop feta l’aprovació inicial de la relació de
béns i drets afectats objecte de les presents actuacions, l’expedient s’haurà de sotmetre al
preceptiu tràmit informació pública, per un termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de la darrera publicació, per tal que les persones interessades puguin formular les
reclamacions i rectificacions que s’estimin oportunes, així com aportar els títols i documents
justificatius que creguin convenients.
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Finalitzat el termini d’informació publica s’adoptarà l’acord d’aprovació definitiva en el termini
màxim de 20 dies, previ informe en el seu cas de les al·legacions presentades, que
determinarà l’inici formal de l’expedient d’expropiació i una vegada esdevingui ferm l’esmentat
acord, es procedirà a la fase d’apreuament per a la determinació del preu just corresponent a la
finca objecte d’adquisició forçosa. Això no obstant, les parts poden assolir l’adquisició amistosa
del bé, en el qual cas es donarà per conclòs l’expedient.
En el supòsit de que en el termini de quinze dies no s’arribés a cap acord, l’Ajuntament
conferirà un termini de vint dies perquè l’interessat pugui presentar el seu full d’apreuament.
L’Ajuntament haurà d’acceptar o rebutjar la valoració presentada en igual termini. En el primer
cas, s’entendrà determinat definitivament el just preu, i l’Ajuntament procedirà al seu pagament
en el termini màxim de sis mesos, com a requisit previ a l’ocupació, en els termes previstos als
articles 48 i següents de la LEF. En el segon supòsit, l’Ajuntament estendrà full d’apreuament
fonamentat que notificarà a l’interessat, el qual dins dels deu dies següents, podrà acceptar-ho
o rebutjar-ho. En el supòsit de rebuig, l’expedient s’elevarà al Jurat d’expropiació de Catalunya,
per la fixació del preu just definitiu en via administrativa, d’acord amb els articles 27 i següents
de la LEF i concordants del seu reglament.
Vistos els antecedents i justificació legal exposats, i en compliment del Decret d’Alcaldia
número 2031, de 7 de març de 2017, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Deixar sense efecte l’advertiment previ a l’inici d’expedient d’expropiació per ministeri
de la llei efectuat pel senyor Josep Maria en data 5 de febrer de 2016.
SEGON. Aprovar inicialment la relació de béns i drets que es descriu a continuació, subjectes a
expropiació en virtut de les determinacions del POUM, per tal que en el termini de 15 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la darrera publicació, puguin fer-se les reclamacions i
rectificacions que s’estimin oportunes, així com aportar-se els títols i documents justificatius que
es creguin convenients en els termes previstos a l’article 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Relació de béns i drets:
Subjectes a expropiació forçosa en virtut de les previsions del POUM:
Situació: carrer del Romaní, número 56
Referència cadastral: 0179827DF2907G0001ZE
Grau d’afectació: Total
Béns afectats: solar
Sòl afectat: 6.865 m2 (totalitat de la finca)
TERCER. Notificar els acords presents als respectius titulars de béns i drets objecte
d’expropiació, per tal que en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data
de recepció de la notificació, puguin fer les reclamacions i rectificacions que estimin oportunes,
així com aportar els títols i documents justificatius que creguin convenients.
QUART. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o qui el substitueixi en
el càrrec, per a l’adopció de tots els acords relatius al present expedient que no siguin
expressament competència del Ple de la Corporació en els termes previstos a la legislació en
matèria d’expropiació forçosa i de règim local.
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4. Iniciar les actuacions per a l'expropiació de la finca emplaçada al carrer del Gerani
número 2 (Les Fonts), qualificada de verd urbà, clau P.3 Exp. GSOL 07/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, en endavant) qualifica com a verd
urbà, clau P.3, una porció de terreny propietat de Josep Maria emplaçada al carrer del Gerani,
2.
En data 5 de febrer de 2016 el senyor Josep Maria va presentar un escrit mitjançant el qual
formalitzava l’advertiment previ a l’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei de
l’esmentat terreny, a l’empara del previst a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme (DL 1/2010, en endavant).
Això no obstant, i d’acord amb la declaració d’utilitat pública dels terrenys esmentats implícita
en la referida qualificació urbanística de la finca, aquest Ajuntament ha decidit iniciar d’ofici
l’expedient d’expropiació forçosa, abans del transcurs del termini de dos anys posteriors a
l’advertiment formulat per la propietat, en virtut de la legislació en matèria d’expropiació forçosa.
Tal i com s’ha posat de manifest als antecedents, en el supòsit que ens ocupa, la causa
expropiandi ve legitimada pel vigent POUM, que qualifica una porció de terreny ubicada al
carrer del Gerani, 2 de verd urbà, sota la clau P.3.
De conformitat amb els articles 9, 10 i 15 de la Llei d’Expropiació Forçosa, els articles 10, 11,
15 16, 17 i 18 del seu reglament, així com l’article 109 i següents del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el DL 1/2010, resulta procedent iniciar les actuacions per a
l’expropiació del terreny esmentat.
Tota vegada que l’inici de l’expedient d’expropiació s’efectua abans del transcurs del termini de
dos anys posteriors a l’advertiment formulat per la propietat en els termes previstos a l’article
114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, correspon prèviament deixar sense efecte l’advertiment efectuat per la propietat,
d’inici de l’expedient i, en conseqüència, no prosseguir amb els tràmits procedimentals
previstos al referit precepte 114 del DL 1/2010.
Així doncs, les present actuacions s’incardinen dins els tràmits legalment previstos a la Ley de
Expropiación Forzosa de 1954 (LEF) ens els articles 17 i següents, en concordança amb les
disposicions reglamentàries. En aquest sentit, un cop feta l’aprovació inicial de la relació de
béns i drets afectats objecte de les presents actuacions, l’expedient s’haurà de sotmetre al
preceptiu tràmit informació pública, per un termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de la darrera publicació, per tal que les persones interessades puguin formular les
reclamacions i rectificacions que s’estimin oportunes, així com aportar els títols i documents
justificatius que creguin convenients.
Finalitzat el termini d’informació publica s’adoptarà l’acord d’aprovació definitiva en el termini
màxim de 20 dies, previ informe en el seu cas de les al·legacions presentades, que
determinarà l’inici formal de l’expedient d’expropiació i una vegada esdevingui ferm l’esmentat
acord, es procedirà a la fase d’apreuament per a la determinació del preu just corresponent a la
finca objecte d’adquisició forçosa. Això no obstant, les parts poden assolir l’adquisició amistosa
del bé, en el qual cas es donarà per conclòs l’expedient.
En el supòsit de que en el termini de quinze dies no s’arribés a cap acord, l’Ajuntament
conferirà un termini de vint dies perquè l’interessat pugui presentar el seu full d’apreuament.
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L’Ajuntament haurà d’acceptar o rebutjar la valoració presentada en igual termini. En el primer
cas, s’entendrà determinat definitivament el just preu, i l’Ajuntament procedirà al seu pagament
en el termini màxim de sis mesos, com a requisit previ a l’ocupació, en els termes previstos als
articles 48 i següents de la LEF. En el segon supòsit, l’Ajuntament estendrà full d’apreuament
fonamentat que notificarà a l’interessat, el qual dins dels deu dies següents, podrà acceptar-ho
o rebutjar-ho. En el supòsit de rebuig, l’expedient s’elevarà al Jurat d’expropiació de Catalunya,
per la fixació del preu just definitiu en via administrativa, d’acord amb els articles 27 i següents
de la LEF i concordants del seu reglament.
Vistos els antecedents i justificació legal exposats, i en compliment del Decret d’Alcaldia
número 2031, de 7 de març de 2017, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Deixar sense efecte l’advertiment previ a l’inici d’expedient d’expropiació per ministeri
de la llei efectuat pel senyor Josep Maria en data 5 de febrer de 2016.
SEGON. Aprovar inicialment la relació de béns i drets que es descriu a continuació, subjectes a
expropiació en virtut de les determinacions del POUM, per tal que en el termini de 15 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la darrera publicació, puguin fer-se les reclamacions i
rectificacions que s’estimin oportunes, així com aportar-se els títols i documents justificatius que
es creguin convenients en els termes previstos a l’article 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Relació de béns i drets:
Subjectes a expropiació forçosa en virtut de les previsions del POUM:
Situació: carrer del Gerani, número 2
Referència cadastral: 9280401DF1998H0001HU
Grau d’afectació: Total
Béns afectats: solar
Sòl afectat: 1.860 m2 (totalitat finca)
TERCER. Notificar els acords presents als respectius titulars de béns i drets objecte
d’expropiació, per tal que en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data
de recepció de la notificació, puguin fer les reclamacions i rectificacions que estimin oportunes,
així com aportar els títols i documents justificatius que creguin convenients.
QUART. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o qui el substitueixi en
el càrrec, per a l’adopció de tots els acords relatius al present expedient que no siguin
expressament competència del Ple de la Corporació en els termes previstos a la legislació en
matèria d’expropiació forçosa i de règim local.

5. Donar compte de la resolució número 5319, de 6 de juny de 2017, que modifica la
resolució número 4627, de 16 de maig de 2017, per dos errors materials en els punts
primer i tercer de la part resolutiva. Exp. GESAD 27/2017
Analitzats els antecedents, es dóna compte de la resolució núm. 5319, de 6 de juny de
2017:
Vista la resolució número 4627 de 16 de maig de 2017 de la Tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets
Socials i Serveis a les Persones per la qual s’aprova l’addenda de continuïtat del contracte
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d’arrendament del local situat al Pare Llaurador nº 266-270 de Terrassa, entre la propietària, la
Societat Esquemes i Detalls S.L., amb NIF B-61733523 i l’Ajuntament de Terrassa.
Atès que en l’esmentada resolució s’han detectat els següents errors materials:
-en el punt 1 de la seva part resolutiva, en la transcripció literal de l’addenda, en el primer pacte
en el que consta “Renovar el contracte d’arrendament del local situat al Pare Llaurador nº 266270 de Terrassa (787 m2), per un any des de la seva signatura, amb efectes de l’1 de març de
2016”, hauria de constar “Renovar el contracte d’arrendament del local situat al Pare Llaurador
nº 266-270 de Terrassa (787 m2), per un any des de la seva signatura.”
-i en el punt 3 de la seva part resolutiva, on consta “Fer càrrec de la renda mensual de l’any
2017 per un import de 8.470,00 € a l’aplicació pressupostària 3313.23103.20200 del pressupost
municipal vigent.” hauria de constar “Fer càrrec de la renda mensual de l’any 2017, de juny a
desembre, per un import de 8.470,00 € a l’aplicació pressupostària 3313.23103.20200 del
pressupost municipal vigent, i la renda del mes de maig a l’AD núm. 23359.”
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, preveu que les Administracions Públiques puguin rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
L’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la competència per a rectificar errors
materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan
que l’ha dictat.
Aquesta Tinència d’Alcaldia en ús de les atribucions atorgades per Decret de
l’Alcaldia-Presidència número 2031 de 7 de març de 2017, fent ús del que preveu l'article 56 del
Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de
Catalunya
RESOLC.PRIMER. Modificar la resolució número 4627de 16 de maig de 2017 dictada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per error material en el punt 1 de
la seva part resolutiva, en el sentit que:
- on consta “Renovar el contracte d’arrendament del local situat al Pare Llaurador nº 266270 de Terrassa (787 m2), per un any des de la seva signatura, amb efectes de l’1 de
març de 2016”,
-hauria de constar “Renovar el contracte d’arrendament del local situat al Pare Llaurador nº
266-270 de Terrassa (787 m2), per un any des de la seva signatura.”
SEGON. Modificar la resolució número 4627de 16 de maig de 2017 dictada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per error material en el punt 3 de
la seva part resolutiva, en el sentit que:
- on consta “Fer càrrec de la renda mensual de l’any 2017 per un import de 8.470,00 € a
l’aplicació pressupostària 3313.23103.20200 del pressupost municipal vigent.”,
-hauria de constar “Fer càrrec de la renda mensual de l’any 2017, de juny a desembre, per
un import de 8.470,00 € a l’aplicació pressupostària 3313.23103.20200 del pressupost
municipal vigent, i la renda del mes de maig a l’AD núm. 23359.”
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a les parts interessades.
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6. Donar compte del decret número 5664, de 12 de juny de 2017, que aprova la sol·licitud
de la candidatura de la ciutat de Terrassa a “I-capital” Premi a la Capital Europea de la
innovació 2017”. Exp. SUBIN 51/2017
Analitzats els antecedents, es dóna compte de la resolució núm. 5664, de 12 de juny de
2017:
El Pla de Mandat de Terrassa 2015-2019 integra, com a objectiu transversal, projectar la ciutat
al món i enfortir la capitalitat des de diferents vessants de la ciutat de Terrassa mitjançant el
nostre posicionament com un referent en innovació oberta i creativa vinculat a elements
identitaris, fent de la innovació social una eina per a generar activitat econòmica i posicionant
Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través d’iniciatives com el Parc Científic i
Tecnològic Orbital.40, entre d’altres.
L’Ajuntament de Terrassa, per tal d’aconseguir aquest objectiu, es proposa participar en tots
aquells fòrums, programes, projectes i/o reconeixements que ens posicionin com a ciutat
vinculada a la innovació.
En data 22 de març d’ enguany s’ha obert el termini de presentació de candidatures a “ICapital. Premi a la Capital Europea a la Innovació, 2017” que reconeixerà la ciutat que ha
experimentat amb major èxit les noves i innovadores iniciatives impulsades per donar resposta
als seus reptes socials. Aquest concurs està obert a ciutats que disposin de més de 100.000
habitants i que siguin membres de la Unió Europea, o bé, d’un país associat a l’Horitzó 2020.
El primer premi correspon a 1.000.000€ i hi ha dos premis addicionals de 100.000€ que les
ciutats podran destinar a ampliar les seves activitats d’innovació. Aquest premi no suposa en
cap cas la necessitat de cofinançament per part de l’ajuntament i, per tant, la presentació de la
nostra candidatura de ciutat a aquest premi no afecta a cap partida del pressupost municipal
vigent.
Atenent que la data límit de presentació de candidatures és el proper 21 de juny a les 17h (hora
de Brussel·les), i tenint en compte el límit temporal per poder presentar la candidatura, cal que
es procedeixi a l’avocació de la competència delegada a la Junta de Govern, per decret 2031
de 7 de març de 2017.
Vist l’informe tècnic emès per la directora dels Serveis d’Innovació i d’Universitat, en data 12 de
juny d’enguany.
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya; i l’art. 46 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Aquesta Alcaldia- Presidència, d’acord a les competències legalment establertes,
Decreta :
PRIMER. Avocar la competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació de la
sol·licitud referida en el punt segon.
SEGON. Aprovar la sol·licitud de la candidatura de la ciutat de Terrassa a “I-capital. Premi a la
Capital Europea de la Innovació 2017” .
La concessió d’aquest premi no implica cap cofinançament per part de l’ajuntament.
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern Local.
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7. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions per a la minimització
del risc d’inundació a les rieres del Palau i de les Arenes de Terrassa. Exp. EGAT 4/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Acord d’aprovació de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agencia Catalana
de l’Aigua i l’Ajuntament de Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions per a la
minimització del risc d’inundació a les rieres del Palau i de les Arenes de Terrassa.
Antecedents.I.- Arrel dels aiguats del 25 de setembre de 1962, la Confederació Hidrogràfica del Pirineu
Oriental va procedir a endegar la riera de les Arenes en el tram urbà de Terrassa.
Essencialment l’endegament va consistir en dos murs laterals que delimiten una llera de 50 m
d’amplada. Els murs, però, tenen alçades relativament baixes i disposen d’una sabata de
fonamentació que no es gaire profunda.
El 20 de setembre de 1971 es va produir una altra forta avinguda, que va provocar certs danys
materials, entre d’altres l’esfondrament d’un tram del mur de l’endegament, en el marge dret de
la riera a l’alçada de l’actual barri d’Egara. Arrel d’això, la Confederació va procedir, per una
banda, a efectuar algunes obres de reforçament de l’endegament existent, i per altra banda, a
efectuar estudis diversos que es varen traduir en el “Proyecto de estabilización, defensa y
encauzamiento de las rieras de Rubí, Palau, las Arenas, desvio de Tarrasa y cauces afluentes
a las mismas” elaborat per EYSER el 1973. Projecte que no es va arribar a executar.
El 1991, mitjançant IBERINSA, la Junta d’Aigües va redactar el “Projecte d’Endegament de la
riera de les Arenes, Palau i Rubí” que va significar una revisió completa de l’anterior projecte
d’EYSER. Aquestes obres, però, tampoc es van arribar a executar.
El 2008, l’Agencia Catalana de l’Aigua mitjançant l’empresa Hidrològia i Qualitat de l’Aigua
(HQA), va redactar el “Projecte de les obres de millora de l’endegament de la riera de les
Arenes entre el pont de Castellassa i el pont del Ferrocarril”, que tampoc s’ha portat a la
pràctica.
D’altra banda, i també arrel dels aiguats del 25 de setembre de 1962, la Confederació
Hidrogràfica del Pirineu Oriental va procedir a efectuar les obres de transvasament de la riera
del Palau, desviant la seva llera cap a l’oest de la ciutat a buscar la del torrent de la Maurina.
Les obres del transvasament en sí s’inicien a l’alçada de l’avda de l’Abat Marcet amb una
disminució de la inclinació longitudinal de la llera.
Aquest fet provoca la disminució de la velocitat de l’aigua en aquest punt, produint-se la
sedimentació del material i, per tant, progressius aterraments que es tradueixen en una
disminució de la secció hidràulica.
El 1984 la mateixa Confederació va portar a terme obres per tal d’augmentar lleugerament la
inclinació longitudinal d’aquest tram del 1,0% al 1,2% a fi de no presentar tanta diferència
respecte al 3,5% anterior, sense que això hagi impedit els aterraments.
A aquesta situació de les obres, cal afegir-hi el procés d’incisió que estan sofrint les dues rieres
com a resultat de la disminució del material sòlid aportat amb les avingudes. Incisió que es
posa de manifest tant en els projectes esmentats d’EYSER, Iberinsa i HQA, com els diversos
estudis que des de la UPC ha portat a terme el professor Juan Pedro Martín Vide.
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Com a conseqüència d’aquest procés cada cop hi ha més trams de murs dels endegaments de
la riera de les Arenes i de la del Palau amb risc de descalçament, ja que la llera, sobretot la
d’avingudes ordinàries, està cada cop més baixa.
II.- Com a resultat dels estudis de Planificació que ha portat a terme l’Agencia Catalana de
l’Aigua en les conques del Llobregat, s’ha observat que la capacitat dels endegaments actuals
és en alguns casos insuficient i que en cas d’avinguda de període de retorn de 500 anys l’aigua
sobreeixiria en alguns llocs de la riera de les Arenes inundant zones urbanes. Tant és així, que
el Pla Inuncat de la Generalitat de Catalunya qualifica Terrassa com a municipi amb risc molt alt
d’inundacions.
Aquests mateixos estudis també indiquen que els resguards existents en alguns ponts de la
riera del Palau o de la riera de les Arenes no són suficients per al pas d’elements surants de
gran mida en situació d’avinguda de retorn de 500 anys.
Actualment en determinats trams de la riera de les Arenes, de la riera del Palau i del seu
afluent el torrent Mitger, hi ha arbres i arbustives de gran port que poden ser arrencats en
situacions d’avingudes extraordinàries i quedar aturats en algun pont amb resguard restrictiu,
reduint la secció hidràulica. També actualment, hi ha gruixos considerables d’aterraments a la
riera del Palau a l’alçada de l’avinguda Abat Marcet que disminueixen la seva secció hidràulica.
III.- Conscients d’aquests riscs, i tot i tenint en compte les actuals circumstàncies de restriccions
pressupostàries, és voluntat de l’Agencia Catalana de l’Aigua i de l’Ajuntament de Terrassa
d’impulsar a curt termini les obres adients per tal de disminuir o minimitzar el risc d’inundació a
les rieres del Palau i de les Arenes a Terrassa, prèvia la redacció dels estudis i projectes
necessaris.
La voluntat d’ambdues administracions és, doncs, la de col·laborar per a disminuir la
vulnerabilitat de les infraestructures d’endegament, ja sigui per esfondrament estructural o per
manca de capacitat hidràulica, a fi de minimitzar el risc de que es produeixin danys en
persones o bens materials en situacions d’avingudes extraordinàries.
A aquest efecte, han convingut de manera puntual, les condicions per a portar a terme algunes
actuacions a curt termini, que amb pressupost relativament reduït permetin disminuir
significativament aquests riscs. Concretament, correspondrà a l’Ajuntament de Terrassa
a) La redacció dels documents definitoris de les obres de les actuacions següents:
1.“Retirada de sediments a la riera de Palau a l’alçada de l’avda. Abat Marcet”.
2.“Arrencada i trituració de vegetació a la riera de les Arenes entre el pont de les Arenes i la
riera del Palau.”
3.“Reparació puntual de l’endegament de la riera de les Arenes, aigües amunt de la rotonda
dels Bellots.”
4.“Tala i esbrossada de vegetació en el tram urbà de la riera del Palau i en el torrent Mitger”.
b) L’encàrrec extern dels documents definitoris de l’obra de l’actuació enumerada com a
“Millores puntuals de l’endegament de la riera de les Arenes entre el pont de Sant Llorenç i el
de Navarra”, així com la direcció facultativa d’aquesta actuació.
c) L’encàrrec extern de les tasques de coordinació de seguretat i salut de totes les actuacions.
d) La licitació de les obres.
e) Ser part activa en la presa de decisions en el marc de la Comissió de Seguiment.
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f) Finançar les actuacions d’acord amb el que es detalla en el pacte sisè de la proposta de
conveni.
Per la seva banda, a l’Agencia Catalana de l’Aigua li correspondrà:
a) Ser part activa en la presa de decisions en el marc de la Comissió de Seguiment, d’acord
amb l’establert en el pacte tercer.
b) Finançar les actuacions d’acord amb el que es detalla en el pacte sisè.
IV.- El conveni pressuposta el conjunt d’actuacions, incloses la redacció dels documents
tècnics i les tasques coordinació de seguretat i salut i de direcció d’obra en la quantitat de
586.776,86 euros, del que addicionant-li el corresponent IVA del 21% en resulta la quantitat de
710.000,- euros, a repartir entre l’anualitat de 2017 i la de 2018 de la manera següent:
179.000,- euros (IVA inclòs) per a l’anualitat de 2017
531.000,- euros (IVA inclòs) per a l’anualitat de 2018
Atenent a l’import que figura en el document “Avantprojecte de pressupost 2017 i Pla econòmic
i financer 2017-2021” de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 10 d’octubre de 2016, l’aportació
econòmica de l’Agència representarà un import màxim de 400.000 € i suposarà un finançament
màxim del 80% de l’import econòmic associat a la redacció de documents tècnics, i a les obres
previstes, sense considerar l’IVA corresponent, que serà assumit integrament per l’Ajuntament.
L’aportació econòmica màxima amb càrrec a l’Agència Catalana de l’Aigua, estarà vinculada al
finançament de les obres esmentades al pacte primer del conveni i, es distribuirà segons les
anualitats següents:
100.000,- euros (IVA exclòs) per a l’anualitat de 2017
300.000,- euros (IVA exclòs) per a l’anualitat de 2018
Per la seva banda, l’Ajuntament de Terrassa es farà càrrec de la resta d’aportacions
econòmiques fins a cobrir la despesa realitzada, és a dir:
79.000,- euros (IVA inclòs) per a l’anualitat de 2017
231.000,- euros (IVA inclòs) per a l’anualitat de 2018
Les baixes resultants dels processos de licitació s’aplicaran exclusivament a les aportacions
municipals,sense reduir en cap cas el llindar de cofinançament del 20% corresponent a
l’Ajuntament, en quin cas la part corresponent a la baixa s’aplicarà a l’Agència.
Els addicionals de liquidació o d’altre tipus que es puguin produir durant l’obra seran finançats
proporcionalment per les dues administracions, excepte en la part que pogués significar un
increment de les anualitats inicials previstes per l’Agència, que s’aplicarà a l’Ajuntament.

V.- El Director de Programes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès informe de data 6 de
juny de 2017 en el que exposa abastament els antecedents, diagnosi, necessitats de millora i
prioritats de les actuacions a realitzar per a la minimització dels risc d’inundació a les rieres del
Palau i de les Arenes de Terrassa, considerant convenient aprovar la proposta de conveni.
Les disposicions legals d’aplicació en aquesta matèria són, en concret els articles 303 a 308,
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del
sector públic. Pel que fa a la competència, l’article 23 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim Local i l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) que estableixen les competències de l’Alcalde, a més de
totes aquelles que li atorguen específicament les lleis.
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, les disposicions legals d’aplicació, vist l’informe del Director de
Programes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i l’informe d’Intervenció, proposo a la Junta de
Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni entre l’Agencia Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de
Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions per a la minimització del risc d’inundació a
les rieres del Palau i de les Arenes amb un període de vigència comprès entre la data de la
seva signatura fins al 31 de desembre de 2018.
Aquest conveni estableix el marc general de col·laboració entre les entitats intervinents per a la
determinació de les condicions en què es duran a terme els treballs de redacció dels
documents tècnics, l’execució i el finançament de les obres de minimització del risc d’inundació
a les rieres del Palau, i de les Arenes, així com del torrent Mitger, consistents en:
1. Retirada de sediments a la riera de Palau a l’alçada de l’avda. Abat Marcet.
2. Arrencada i trituració de vegetació a la riera de les Arenes entre el pont de les Arenes i la
riera del Palau.
3. Reparació puntual de l’endegament de la riera de les Arenes, aigües amunt de la rotonda
dels Bellots.
4. Tala i esbrossada de vegetació en el tram urbà de la riera del Palau i en el torrent Mitger.
5. Millores puntuals de l’endegament de la riera de les Arenes entre el pont de Sant Llorenç
i el de Navarra.
SEGON. Acceptar l’aportació econòmica màxima de 400.000,00€ amb càrrec a l’Agència
Catalana de l’Aigua que es distribuirà segons les anualitats següents: 100.000,00- euros per a
l’anualitat de 2017 i 300.000,00- euros per a l’anualitat de 2018.
TERCER. Pel que fa a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Terrassa, fer càrrec de la
quantitat de setanta-nou mil euros (79.000,00€) a l’aplicació pressupostària
1533 17212 61900 del pressupost municipal vigent i de dos-cents trenta-un mil euros
(231.000,00€) a l’aplicació pressupostària 1533 17212 61900 del pressupost municipal de
2018.
QUART. Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment paritària, de l’Ajuntament de
Terrassa al Director de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat i al Director de Programes de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
CINQUÈ. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o a qui el substitueixi
en el càrrec per a atorgar i signar els documents que siguin necessaris per a l’eficàcia dels
acords presents, fins i tot d’esmena i/o rectificació, així com per a designar i modificar els
membres de la comissió de seguiment de l’Ajuntament de Terrassa prevista en el pacte quart
del conveni.
SISÈ. Notificar el contingut del present Acord a l’Agencia Catalana de l’Aigua i als serveis que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.
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8. Propostes urgents
Sol·licitar la subvenció al programa europeu LIFE+ per a la "Modelització de la
contaminació atmosfèrica al municipi de Terrassa (CAPACITy)”
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:
En data 28 d’abril de 2017 s’ha publicat la convocatòria 2017 del Programa europeu LIFE+ a la
pàgina web del Programa LIFE de la Comissió Europea. La proposta avarca les propostes de
ambdós subprogrames: Medi Ambient i Acció pel Clima.
En el cas de Terrassa, l’Ajuntament s’acull al Subprograma de Medi Ambient. Aquesta
convocatòria cobrirà les subvencions per projectes Tradicionals, Preparatoris, Integrats i
d’Assistència Tècnica.
La Generalitat va incloure Terrassa en la zona de protecció especial (ZPE) de l'ambient
atmosfèric per les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de
nitrogen (NO2), i va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones
de protecció atmosfèrica, el setembre de 2014.
En aquest marc, l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire
2015-2020, i que proposa accions concretes per a la millora i el restabliment de la qualitat de
l’aire al nostre municipi. El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de febrer de 2015 va
aprovar inicialment el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Terrassa 2015-2020. El
document esmentat va ser publicat en el BOP en data 16 de març de 2015 donant el termini
d’informació pública de trenta dies hàbils per tal que es poguessin presentar al·legacions i
suggeriments. Transcorregut aquest termini, que va finalitzar el 23 d’abril, sense que
s’haguessin presentat al·legacions, va quedar definitivament aprovat.
El Pla identifica 43 mesures que, englobades en 8 línies de treball, tenen l’objectiu de reduir les
emissions dels vehicles, d’augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, d’incrementar
el nombre de desplaçaments a peu o en bicicleta, de reduir les emissions derivades de la
distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les industries, i
finalment, de reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana, de
seguiment de la qualitat de l’aire i d’actuació en episodis de contaminació atmosfèrica.
La situació atmosfèrica actual i passada d’incompliment dels límits permesos per la legislació, i
amb la voluntat de millorar l’estat atmosfèric i per tant, el benestar i la qualitat de vida dels
ciutadans, obliga a l’Ajuntament a actuar en aquest sentit per tal de redreçar la qualitat
atmosfèrica i donar resposta a la legislació actual.
El Pla preveu desenvolupar la millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la
qualitat de l’aire, en la seva mesura número 41. Aquesta actuació es justifica perquè el sistema
de mesurament de la contaminació atmosfèrica actual no és gens significatiu del nivell de
contaminació local, sinó que només representa una mesura en un únic punt de la ciutat, que té
unes característiques concretes, diferents a les representatives de la resta de la ciutat. Aquesta
estació de mesura de Terrassa pertany a un conjunt d’estacions de mesura integrades a la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que mesura l’immissió
atmosfèrica a diferents punts del territori.
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El Pla preveu a títol informatiu, que aquesta millora del sistema de mesurament es pot fer
mitjançant campanyes puntuals de mesura o amb una monitorització en continu. No obstant,
atenent a l’estat de l’art tecnològic actual, es proposa la modelització com alternativa més
adequada.
S’ha elaborat una proposta conjunta amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i l’empresa MCV S.A. que permeti fer una modelització de la qualitat de l’aire a la ciutat,
que informi del nivell de contaminació i sigui una eina d’ajut a la decisió, fent visibles els
resultats que s’obtindrien amb l’aplicació de les diferents mesures previstes al Pla de Millora de
Qualitat de l'Aire 2015-2020 i el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.
Aquesta proposta s’ha concretat en el projecte de la “Modelització de la contaminació
atmosfèrica al municipi de Terrassa (Intelligent City Air quality management tool for Pollution
Abatement with CIvic parTicipation - CAPACITy)”.
Aquest projecte respon a diferents mesures establertes al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire
de Terrassa (2015-2020), en concret a:
- 41. Millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire.
- 39. Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental.
- 12. Identificar Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP).
- 11. Gestió de la xarxa viària afavorint els modes de transport més sostenibles.
- 9. Reduir els límits de velocitat en vies interurbanes.
- 8. Control de vehicles més contaminants.
- 6. Introduir la gestió variable de carrils.
L’objectiu principal del projecte de la “Modelització de la contaminació atmosfèrica al municipi
de Terrassa, (CAPACITy)”, en el marc del programa europeu Life+, és millorar la qualitat
atmosfèrica de Terrassa, i per tant, la qualitat de vida dels ciutadans.
Per tal d’assolir aquest objectiu cal diferenciar dues parts que es desenvolupen simultània i
paral·lelament: una part científica - tecnològica i una altra part social de participació ciutadana.
- La part científica - tecnològica del projecte es basa en generar una eina de treball per
preveure la contaminació atmosfèrica de diferents contaminants (NO2, PM10, PM2,5, PM1,
BC, UFP) en cas de realitzar diferents actuacions municipals (moltes d’àmbit de mobilitat).
És doncs, una eina d’ajut a la decisió, ja que abans de realitzar una acció, es poden saber
els resultats en relació a la contaminació atmosfèrica.

- La part social de participació ciutadana del projecte és necessària per trencar amb les
reticències ciutadanes per a portar a terme les mesures per a millorar la qualitat atmosfèrica
de la ciutat. Per tant, cal un procés de participació, formació, i informació ciutadana per tal
de sensibilitzar, i donar el coneixement necessari per poder prendre part del procés de
decisió de les millors mesures que ajudaran a millorar la qualitat atmosfèrica de la ciutat. La
transparència i la participació ciutadana són imprescindibles per a poder portar a terme les
mesures correctores per a millorar l’estat atmosfèric de la ciutat amb total consens, èxit i
qualitat democràtica.
Aquest procés de participació ciutadana, constitueix una part clau del projecte, ja que inclou la
governança ciutadana al projecte, donant un valor afegit al mateix temps que aporta una
solució a un dels problemes que existeixen a l’hora de portar a terme les mesures correctores
que milloren la qualitat atmosfèrica.
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D’altra banda, s’analitzaran BC, PM2,5, PM1, i UFP greus contaminants per a la salut que fins al
moment, mai s’han mesurat a la ciutat de Terrassa degut a la dificultat d’anàlisi i l’alt cost que
suposa el maquinari necessari pel mesurament. Cal remarcar que ens adaptem amb
anticipació a la futura Directiva Europea que marcarà els límits de BC i de UFP fins ara no
legislats.
El pressupost total del projecte de la “Modelització de la contaminació atmosfèrica al municipi
de Terrassa, (CAPACITy)”, a executar entre l’any 2018 i l’any 2021, és de 4.971.424,00€, de
despesa total elegible, amb un cofinançament de la UE del 60% de la mateixa.
El pressupost calculat referent al paquet de treball WP5 i WP6, liderat per l’Ajuntament de
Terrassa, és de 1.086.500€. La resta del pressupost serà aportat per la resta de socis, amb el
cofinançament de la UE.

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE "CAPACITy" (2018-2021)

4.971.424,00 €

TOTAL TERRASSA

1.086.500,00 €

Subvenció LIFE+ (60%/1.086.500,00€)
Aportació Ajuntament de Terrassa:

651.900,00 € 60%
434.600,00 € 40%
Capitol I 374.500,00 €
Capitol II 60.100,00 €

Pressupost Anual

271.625,00 €

Subvenció LIFE+ (60%/651.900,00€)
Aportació Ajuntament de Terrassa:

162.975,00 € 60%
108.650,00 € 40%
Capitol I 93.625,00 €
Capitol II 15.025,00 €

Les tasques a realitzar del WP5 i WP6, en les anualitats indicades, són les següents:
2018

Tasca
WP5. Terrassa

2019

2020

2021

Sub-tasca Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Task 5.1 Selection of the pilot measure to be trialled
Task 5.2 Evaluation of the pilot measure and model validation
Task 5.3 Citizens consultation
WP6. Terrassa
Task 6.1 Selection and formation of Environmental Informers
Task 6.2 Characterization of Citizenship
Task 6.3 Comparison and Analysis Zones
Task 6.4 Public training workshops
Task 6.5 Citizen's gathering proposals
Task 6.6 Public Consultation Proposals

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de setembre de 2017.
Per tal de poder dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte, es constitueix formalment
el consorci de treball en data 8 de maig de 2017, format pels membres següents:
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- CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- BSC: Barcelona Supercomputing Center.
- UPC (InLab): Universitat Politècnica de Catalunya.
- MCV S.A.: Empresa que desenvolupa, dissenya i fabricar equips i sistemes relacionats
amb el medi ambient.
- DGT: Dirección General de Tráfico, aportant les dades i informació necessària pel
projecte.
- Ajuntament de Terrassa: Servei de Medi Ambient, Mobilitat, i Tecnologies i Sistemes
d’Informació (Projectes Smartcity).
El projecte està dividit en diferents “paquets de treball” (Work Package -WP-) liderats cadascun
per algun dels socis del consorci de treball constituït.
- WP1: ENTRADA DE DADES EXPERIMENTALS
- WP2: MILLORA DELS MODELS DE TRÀNSIT I D’EMISSIÓ
- WP3: SISTEMA DE MODELITZACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE A ESCALA DE
CARRER
- WP4: SISTEMA DE PREVISIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE I AVALUACIÓ DE LES
MESURES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
- WP5: IMPLEMANTACIÓ PILOT DE LES MESURES I CONSULTA CIUTADANA
- WP6: PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACTIVA
Aquests paquets de treball (WP) estan calendaritzats pels propers 4 anys (2018-21) de la
manera següent:
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Calendari LIFE + "CAPACITy":
2018

2019

2020

2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
WP1. CSIC
Task 1.1 Intensive campaigns with fixed equipment
Task 1.2 Intensive campaigns with itinerant electric equipment
Task 1.3 Citizen participation
Task 1.4 Integrated assessment source apportionment of PM10
WP2. UPC
Task 2.1 Real circulation vehicle fleet distribution profiles
Task 2.2. Calibrated microscopic traffic simulation model of Terrassa
Task 2.3 Street scale traffic emission model
WP3. BSC
Task 3.1 Mesoscale air quality system
Task 3.2. Street scale dispersion model
Task 3.3 Integrated urban air quality modelling tool
Task 3.4 Evaluation of the integrated tool
WP4. BSC
Task 4.1 Operational urban air quality forecasting system
Task 4.2 Near-real time evaluation and post-processing system
Task 4.3 Modelling assessment of long-term air quality action plans
Task 4.4 Evaluation of the modelling assessment
WP5. Terrassa
Task 5.1 Selection of the pilot measure to be trialled
Task 5.2 Evaluation of the pilot measure and model validation
Task 5.3 Citizens consultation
WP6. Terrassa
Task 6.1 Selection and formation of Environmental Informers
Task 6.2 Characterization of Citizenship
Task 6.3 Comparison and Analysis Zones
Task 6.4 Public training workshops
Task 6.5 Citizen's gathering proposals
Task 6.6 Public Consultation Proposals

1

1
1
1

1

1
1
1

Vist l’informe emès pel Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 30 de
juny 2017, on es proposa aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvenció
2017 pel projecte de la “Modelització de la contaminació atmosfèrica al municipi de Terrassa,
(CAPACITy)”, en el marc del Programa europeu LIFE+ de la Comissió Europea, per les
anualitats 2018-2021, amb un pressupost total de 4.971.424,00€; aprovar la sol·licitud de
subvenció a la Unió Europea per la part corresponent a l’Ajuntament de Terrassa, per un import
de 651.900,00€ (sis-cents cinquanta-un mil nou-cents euros), corresponent al 60% de
1.086.500,00€. El 40% restant, 434.600,00€ (quatre-cents trenta-quatre mil sis-cents euros),
serà cofinançat per l’Ajuntament de Terrassa en el termini de quatre anys (2018-2021); aprovar
el compromís d’habilitar el crèdit oportú i pertinent als Pressupostos Municipals per al
cofinançament d’aquest projecte, si s’escau; i, facultar indistintament al Tinent d’alcalde de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i al Tinent d’alcalde l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
per a poder signar la documentació necessària per a l’execució dels acords anteriors, en
representació de l'Ajuntament de Terrassa.
I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta.
L’Alcalde-President mitjançant Decret núm. 5773, de 19 de juny de 2015, delegar les
atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local. Per tot l’exposat, vistos els
antecedents, les disposicions legals d’aplicació, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvenció 2017 pel
projecte de la “Modelització de la contaminació atmosfèrica al municipi de Terrassa,
(CAPACITy)”, en el marc del Programa europeu LIFE+ de la Comissió Europea, per les
anualitats 2018-2021, amb un pressupost total de 4.971.424,00 €.
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SEGON. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Unió Europea per la part corresponent a
l’Ajuntament de Terrassa, per un import de 651.900,00 € (sis-cents cinquanta-un mil nou-cents
euros), corresponent al 60% de 1.086.500,00€. El 40% restant, 434.600,00€ (quatre-cents
trenta-quatre mil sis-cents euros), serà cofinançat per l’Ajuntament de Terrassa en el termini de
quatre anys (2018-2021).
TERCER. Aprovar el compromís d’habilitar el crèdit oportú i pertinent als Pressupostos
Municipals per al cofinançament d’aquest projecte, si s’escau.
QUART. Facultar indistintament al Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i al
Tinent d’alcalde l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert per a poder signar la documentació
necessària per a l’execució dels acords anteriors, en representació de l'Ajuntament de
Terrassa.
CINQUÈ. Notificar el contingut d’aquest acord als interessats i als departaments que
correspongui per a la seva tramitació.

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 50 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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Jordi Ballart i Pastor
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