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El vint-i-dos de setembre de l’any dos mil disset, a
la Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del primer tinent d’alcalde i
alcalde accidental Sr. Alfredo Vega i López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present 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 deu hores 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 8 de setembre de 2017 (12/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 8 de setembre de 2017
(12/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (14 expedients: IPMA 238/2015, IPMA 843/2015,
IPMA 933/2015, IPMA 487/2016, IPMA 1001/2016, IPMA 1015/2016, IPMA 1047/2016, IPMA
1073/2016, IPMA 4/2017, IPMA 77/2017, IPMA 24/2017, IPMA 109/2017, IPMA 148/2017,
IPMA 157/2017)
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 238/2015):
En data 27 de novembre de 2015, mitjançant la resolució número 10.210, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Laia com a presumpta responsable de la comissió, entre
d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per la tinença i
conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, en relació amb el gos
de nom Dakota.
Aquesta resolució, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar personalment al seu domicili el dia 8 de gener de
2016.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Laia no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova ni havia sol·licitat la llicència administrativa
ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 24 de febrer de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant
la qual es proposava la imposició, entre d’altres, d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €), com a responsable de la comissió de la infracció consistent
en no posseir la llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en relació amb el gos de nom Dakota, i se li
atorgava un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents,
d’acord amb l’article 14 del Decret 278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el
dia 11 d’abril de 2016, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat, la senyora Laia no va presentar cap al·legació ni va sol·licitar la
llicència administrativa ni va aportar la documentació necessària per tramitar-la.
En data 23 de juny de 2016, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va acordar
imposar-li una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €), com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa
per la tinença i conducció de gossos de raça considerada com a 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.
L’esmentat acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l’Estat el dia 14 de setembre de 2016 per haver
resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes alienes a
aquesta administració.
En data 28 de juliol de 2017 la senyora Laia va comparèixer al Servei i va interposar recurs
mitjançant el qual manifestava, de manera resumida:
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- que la gossa Dakota, que en aquell moment tenia 4 mesos, només va estar en la seva
possessió un mes i com la vida li va donar una volta molta gran no la podia atendre i la va
regalar.
- quan la seva vida estava estabilitzada, va adoptar la gossa de nom Mara i per tenir un
embaràs de risc també la va regalar.
- per fi ha aconseguit fer el canvi de propietari de la gossa Mara.
- finalment demanava revisar el seu cas perquè la seva vida havia anat a pitjor.

El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63
de l’ordenança i l’article 13.5 de la llei 50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via administrativa podran
ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, dins el
termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació.
De la revisió de l’expedient es desprèn que si la senyora Laia només va ser propietària del gos
de nom Dakota durant un mes i després el va regalar i actualment no n’és la seva propietària,
no correspon la imposició de sanció per no posseir la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció i, per tant, és procedent la seva anul·lació.
En data 2 d’agost de 2017 la instructora de l’expedient i la cap del Servei van emetre informe
segons el qual la senyora Laia no era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 2 d’agost 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. Estimar la part del recurs interposat per la senyora Laia contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 23 de juny de 2016, que fa referència a la tinença del gos de nom Dakota
només durant un mes i que actualment no és de la seva propietat, i, en conseqüència, atès que
no correspon que posseeixi la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, anul·lar
la sanció imposada per valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €)
(Rebut MA 2016 42372344).
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.
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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 843/2015):
En data 23 de novembre de 2015, mitjançant la resolució número 9.987, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Falestin, com a presumpta responsable de la comissió de
la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva
propietat inscrit al Registre municipal d'animals de companyia de l’Ajuntament de Terrassa amb
la referència GO-0012041 i identificat amb el microxip 977200008323712.
A l’acord se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de l’article 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i se li comunicava que tenia un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que
estimés pertinents i per proposar les proves de les quals intentés valdre's per a la defensa dels
seus drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993.
Aquest acord, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
el dia 29 de gener de 2016, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat la senyora Falestin no va formular cap al·legació ni va proposar cap
prova. Així mateix, no va sol·licitar la llicència administrativa ni va aportar la documentació
necessària per tramitar-la.
En data 31 de març de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos i se li atorgava un termini de deu dies hàbils per
formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del Decret 278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el
dia 24 de maig de 2016, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Durant el termini atorgat, la senyora Falestin no va presentar cap al·legació ni va aportar la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 18 de novembre de 2016, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, se li va
imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa
per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.
L’esmentat acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat en data 27 de desembre de 2016, per haver
resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes alienes a
aquesta administració.
En data 2 de març de 2017 la senyora Falestin va interposar un recurs de reposició segons el
qual manifestava, de manera resumida, que:
- estava totalment en desacord per la sanció imposada per la manca de llicència
administrativa per a la tinença i conducció del seu gos de nom Ares i de raça considerada
potencialment perillosa.
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- durant l’any 2014, quan la seva residència era a Terrassa, va iniciar per voluntat pròpia
els tràmits per inscriure el seu animal al Registre municipal d’animals de companyia de
l’Ajuntament de Terrassa i per sol·licitar la llicència administrativa per aquest tipus de
races, aportant tota la documentació necessària.
- va passar temps entre les gestions i la van telefonar indicant que era necessari que
presentés el rebut bancari de pagament de l’assegurança i no entenia perquè, ja que
l’havia presentat amb la documentació anteriorment aportada. En aquell moment, va
informar a la persona que la trucava del canvi de domicili seu i del seu gos al municipi de
l’Hospitalet de Llobregat, des de finals del 2014. Ella va entendre que el procés quedava
paralitzat, ja que ni ella ni el seu gos continuarien vivint a Terrassa i ningú li va explicar
que havia de fer cap gestió.
- semblava que li han enviat cartes al domicili de Terrassa, al carrer Marinel·lo Bosch, 115,
malgrat haver notificat en dues ocasions que ja no vivia allà. Ningú s’ha posat en contacte
amb ella telefònicament ni ha comprovat si estava rebent les cartes. L’actual inquilina del
pis va obrir l’última carta rebuda i li va enviar una foto.
- no entenia perquè se la sancionava quan havia realitzat tots els tràmits de bona voluntat
i sense que ningú l’obligués i ella havia marxat de Terrassa. Tampoc entenia perquè ningú
s’havia comunicat amb ella per telèfon ni s’havia interessat perquè no donava resposta a
les notificacions, malgrat disposar del seu número de telèfon.
- en cap moment s’havia oposat a realitzar les gestions oportunes i havia col·laborat en
tot. Si en el seu moment l’haguessin trucat ho hagués solucionat tot immediatament.
Admetia la seva culpa, per la manca de coneixement, per no sol·licitar la baixa al Registre
municipal d’animals de Terrassa, però veia excessiva la sanció imposada.
- no era lògic multar igual a qui tenia tota la documentació que a qui no volia disposar de
llicència.
- Finalment, sol·licitava arribar a un bon enteniment entre les parts i s’oferia a aclarir tots
els dubtes.
S’ha comprovat que en data 14 de juliol de 2017 la senyora Falestin ha modificat al Registre
d’animals de companyia l’adreça de residència del gos, essent el municipi de L’Hospitalet de
Llobregat.
L’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
persones propietàries o posseïdores de gossos
prèviament a la inscripció de l’animal al Registre
llicència administrativa per a la tinença i conducció
emet l’Ajuntament.

protecció dels animals disposa que les
potencialment perillosos han d’obtenir
municipal d‘animals de companyia una
de gossos potencialment perillosos que

L’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, disposa que la llicència administrativa per a la
tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament el qual el gos resideix
habitualment i on ha d’estar censat.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63
de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
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L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via administrativa podran
ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, dins el
termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació.
Una vegada revisat l’expedient, des del Servei de Protecció de la salut s’arriba a la conclusió
que tenint en compte que actualment el gos resideix al municipi de L’Hospitalet de Llobregat
correspon a l’Ajuntament de dit municipi atorgar la llicència administrativa per a la tinença i
conducció del gos.
En data 26 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient i la cap del Servei van emetre informe
segons el qual la senyora Falestin no era responsable de la comissió de la infracció
esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 26 de juliol 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. Estimar el recurs interposat per la senyora Falestin contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 18 de novembre de 2016, pels motius abans exposats, i, en
conseqüència, anul·lar la sanció imposada per quantia de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €) (referència rebut MA2016 42535260).
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades 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 933/2015):
En data 2 de desembre de 2015 la senyora Karine va ser identificada per agents de la Policia
municipal com a persona propietària del gos de raça considerada com a potencialment perillosa
que el dia 2 de desembre de 2015 estava lligat a un banc al carrer Doctor Ferran de Terrassa.
En data 16 de desembre de 2015 es va requerir la senyora Karine perquè censés el gos i
sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos. L’escrit se li va notificar al seu domicili en data 28 de desembre de
2015.
Tenint en compte que la senyora Karine no va fer cap manifestació al respecte, en data 21 de
març de 2016, mitjançant la resolució número 2.395, se li va incoar un expedient sancionador
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/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
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Aquesta resolució, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
el dia 17 de maig de 2016, 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 Karine no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova ni havia tramitat la llicència administrativa.
En data 29 de setembre de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava la imposició, entre d’altres, d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) i se li atorgava un termini de deu dies hàbils
per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del Decret
278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar personalment al seu domicili el dia 15 de desembre
de 2016.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Karine no havia
presentat cap al·legació ni havia tramitat la llicència administrativa.
En data 17 de febrer de 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data,
es va acordar imposar-li una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims
(2.404,06 €) com a persona responsable de la comissió de la infracció consistent en no
posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant
la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 23 de març de 2017, per haver resultat
infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes alienes a aquesta
administració.
En data 30 de març de 2017 la senyora Karine va presentar recurs segons el qual declarava
que el gos no era seu i que ja feia un any que no tenia contacte amb el propietari. Fins on ella
sabia, tenien llicència i el gos en regla.
En data 26 d’abril de 2017 personal tècnic del Servei de Protecció de la salut va fer una
inspecció al seu domicili i no es va veure ni escoltar cap gos. La persona que va atendre la
inspecció, una amiga de la senyora Karine, va manifestar que feia temps que no tenia l’animal.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63
de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
L’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que els actes que posen fi a la via administrativa podran
ser recorreguts potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, dins el
termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació
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Una vegada revisat l’expedient, des del Servei de Protecció de la salut s’arriba a la conclusió
que actualment la senyora Karine no és propietària de cap gos considerat potencialment
perillós i, per tant, no ha de posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, i es valora adient acceptar el recurs interposat i
anul·lar la sanció imposada.
En data 26 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Karine no era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 26 de juliol 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. Estimar el recurs interposat en data 30 de març de 2017 per la senyora Karine contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de febrer de 2017 i, en conseqüència, anul·lar
la sanció imposada per valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €)
(referència rebut MA2017 43380319).
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades.

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 487/2016):
En data 15 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.634, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Maria Pilar arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de
data 3 de juny de 2016 i de la consulta efectuada en data 13 de març de 2017 a l’Arxiu
d’identificació d’animals de companyia – AIAC, com a presumpta responsable de la comissió de
la infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics no
subjecte amb cadena el dia 3 de juny de 2016, al terme municipal de Terrassa i es proposava
la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar documents o bé per
proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 3 d’abril de 2017.
En data 10 de maig de 2017 la senyora Maria Pilar va formular al·legacions mitjançant les quals
manifestava, de manera resumida, que:
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- era la primera vegada que la policia li advertia que la gossa no podia anar deslligada i que
només era un avís i que a la propera seria una multa, tot i que la gossa tenia quatre mesos.
- sol·licitava que no se li imposés la sanció, ja que no l’havia tornat a deixar sense lligar.
En data 17 de maig de 2017 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es proposava la desestimació de les al·legacions formulades i la imposició d’una sanció de
tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, i se li atorgava un
termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb
l’article 89 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La proposta de resolució se li va notificar al seu domicili el dia 6 de juny de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Maria Pilar no
havia presentat cap al·legació.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Maria Pilar 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 18 de juliol 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 Pilar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa no subjecte amb
cadena a la via o espai públic el dia 3 de juny de 2016, al terme municipal de Terrassa,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 9

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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 1001/2016):
En data 26 d’abril de 2017, mitjançant resolució número 3.714, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Juan Simón, arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data
30 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 30 de novembre de 2016, al terme
municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta euros amb
vint-i-cinc cèntims (150,25 €).
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 7 de juny 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 Simón no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Juan Simón 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 18 de juliol 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 Juan Simón 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 30 de novembre de 2016, al terme municipal
de Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
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SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.6 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 1015/2016):
En data 26 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3.713, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Pablo Javier arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data
29 de novembre de 2016, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el
dia 29 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 7 de juny 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 Pablo Javier no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Pablo Javier 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 18 de juliol 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:

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 11

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

PRIMER. Imposar al senyor Pablo Javier una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la
via o espai públic el dia 29 de novembre de 2016, al terme municipal de Terrassa, incomplint
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

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 1047/2016):
En data 26 d’abril de 2017, mitjançant resolució número 3.712, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Iván arran de dues actes d’identificació de Policia Municipal de data 10
de desembre de 2016, com a presumpte responsable de la comissió, entre d’altres, 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 10 de desembre 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 al seu domicili el dia 22 de juny de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Iván no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 14 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Iván era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de 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.
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Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 14 de juliol 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 Iván, 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 persona 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 10 de desembre de 2016, incomplint l'article
48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.8 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 1073/2016):
En data 15 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.636, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Josep Enrique arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 23 de desembre 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 981098104852395, el dia 22 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 €).
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 al seu domicili el dia 11 d’abril de 2017.
En data 12 d’abril de 2017 el senyor Josep Enrique va presentar un escrit d’al·legacions segons
el qual, de manera resumida, manifestava que:
- el seu gos de nom Turco es va escapar del seu domicili quan va venir un familiar a Tarragona
i el van buscar i no el van trobar.
- un dia i mig més tard el van trucar de la protectora de Terrassa perquè tenien el gos i
suposava que algun veí l’havia trobat i l’havia deixat a Terrassa.
- el gos sol no feia 100 kilòmetres.
- no era lògic sancionar-lo per abandonament.
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En data 15 de maig de 2017 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es desestimaven les al·legacions formulades i es proposava la imposició d’una sanció de
tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i se li atorgava un termini de deu dies hàbils per
formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 89 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La proposta se li va notificar al senyor Josep Enrique el dia 17 de maig de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Bregel no havia
presentat cap al·legació.
En data 19 de juliol 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
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 19 de juliol 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 Josep 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
981098104852395, el dia 22 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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2.9 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 04/2017):
En data 3 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.090, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Francisco José arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 2 de gener de 2017, 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 981098106118944, el dia 31 de desembre de 2016, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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
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 7 de juny 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 Francisco José no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Francisco José 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 18 de juliol 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 Francisco José 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 deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
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fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip 981098106118944, el dia 31 de desembre
de 2016, al terme municipal de Terrassa, tenint en compte la reiteració en la comissió de la
infracció, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.10 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 24/2017):
En data 3 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.086, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Alba arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 7 de gener de 2017, 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 941000015598865, el dia 4 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 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 7 de juny 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 Alba no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Alba 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 €),
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segons l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 18 de juliol 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 Alba 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
941000015598865, el dia 4 de gener de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

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 77/2017):
En data 11 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.201, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Luís arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 7 de
febrer 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 7 de febrer
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 20 de juny 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 Luís no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 14 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Luís 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 14 de juliol 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 Luís 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 7 de febrer 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
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.

2.12 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 109/2017):
En data 12 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.266, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Cristian arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 8 de
març de 2017, 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 8 de març de 2017, al terme municipal de Terrassa i es
proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25
€).
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 7 de juny de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Cristian no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 18 de juliol de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Cristian 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 18 de juliol 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 Cristian 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 8 de març de 2017, al terme municipal de
Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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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 148/2017):
En data 16 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.366, 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 13 de març de 2017, 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 985113000471283, el dia 12 de març 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 hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 20 de juny 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 Montserrat no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 14 de juliol 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 14 de juliol 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 Montserrat 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
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necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip
985113000471283, el dia 12 de març 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 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 157/2017):
En data 15 de juny de 2017, mitjançant la resolució número 5.413, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Juan Francisco en base a dues actes d’identificació de Policia municipal
de data 29 de març de 2017, com a presumpte responsable de la comissió, entre d’altres, de
les infraccions consistents, la primera, en portar un gos de nom Perla, de raça considerada
potencialment perillosa, sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic
en general, i, la segona, en portar un gos de nom Coco, de raça considerada potencialment
perillosa, sense morrió a la via o espai públic o a llocs públics en general, totes dues el dia 29
de març de 2017, a les 17 hores i 40 minuts, i es proposava per la primera infracció la imposició
d’una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) i per la segona
infracció la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
A la resolució se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li comunicava
que tenia un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per
formular al·legacions i aportar els documents que estimés convenient en defensa dels seus
drets o interessos, així com per proposar els mitjans de prova de que intentés valer-se, 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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 18 de juliol 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 formulat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 4 d’agost 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 portar un gos de raça considerada potencialment perillosa 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 48.1 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
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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, essent
l’òrgan competent per la imposició de sanció la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant acord del Ple 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.
El fet de trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa a llocs públics sense
morrió pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48.1 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002, 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 quatrecents 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, essent l’òrgan competent per a la imposició de sanció la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa d’acord amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals, en relació amb 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 mitjançant l’acord del Ple de data 29 d’octubre de 2015.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 4 d’agost 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 quatre-cents cinquanta euros amb
setanta-set cèntims (450,77 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, l’article 11 de la Llei 10/1999 i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a
responsable de la comissió de les infraccions consistents, la primera, en portar un gos de nom
Perla, de raça considerada potencialment perillosa, sense lligar i sense morrió a la via o espai
públic o llocs d’ús públic en general, el dia 29 de març de 2017, a les 17 hores i 40 minuts, al
terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48.1 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 i, la segona, en trobar-se un gos de nom Coco, de raça
considerada potencialment perillosa, a llocs públics sense morrió, el dia 29 de març de 2017, a
les 17 hores i 40 minuts, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48.1 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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3. Ratificar la resolució núm. 7802 de 8 de setembre de 2017, que rectifica els acords
primer i segon de l’acord de Junta de Govern Local del 14 de juliol de 2017, per
actualitzar els imports pertinents i substituir-los pels punts segon i tercer d’aquesta
resolució.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 7802, de 8 de
setembre de 2017:
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 data 14 de juliol de 2017 s’aprovà l sol·licitud de la subvenció a la convocatòria del
programa europeu LIFE+ per a 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).
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. 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.
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.
En data 14 de juliol de 2017 la Junta de Govern va adoptar els següents acords:
“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€.
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).”
Així mateix, l’acord quart facultava indistintament al Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i al Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert per a poder
signar la documentació necessària per a l’execució dels acords anteriorment transcrits, en
representació de l’Ajuntament de Terrassa.
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Els imports corresponien a un quadre resum de pressupost, en el que es va tenir en compte en
el capítol de personal el cost brut dels treballadors i col·laboradors que intervindran al projecte,
enlloc de prendre com a referència el cost total que representa per la empresa, que inclou les
quotes a la seguretat social, i que es significativament més alt.
Amb aquestes modificacions, el nou quadre resum del pressupost és el següent:

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE "CAPACITy" (2018-2021

3.751.702,94 €

TOTAL AJUNTAMENT

1.476.250,94 €

Subvenció LIFE+ (60%/1.476.250,94 €)
Aportació Ajuntament de Terrassa
Capitol I
Capitol II

885.750,57 € 60%
590.500,38 € 40%
529.425,78 €
61.074,60 €

Pressupost anual

369.062,74 €

Subvenció LIFE+ (60%/885,750,57 €)
Aportació Ajuntament de Terrassa

221.437,64 € 60%
147.625,09 € 40%
132.356,45 €
15.268,65 €

Capitol I
Capitol II

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància de part dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Vist l’informe emès pel Director de serveis de data 7 de setembre de 2017, el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, fent ús de les atribucions legalment conferides mitjançant
el Decret d’Alcaldia núm. 2031 de 7 de març de 2017
RESOL:
PRIMER. Rectificar els acords primer i segon de l’acord de Junta de Govern de data 14 de juliol
de 2017, per actualitzar els imports pertinents, i en conseqüència, substituir-los pels punts
segon i tercer de la present resolució.
SEGON. 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 3.751.702,94€.
TERCER. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Unió Europea per la part corresponent a
l’Ajuntament de Terrassa, per un import de 885.750,57 € (vuit-cents vuitanta-cinc mil set-cents
cinquanta euros amb cinquanta-set centims), corresponent al 60% de 1.476.250,94 €. El 40%
restant, 590.500,38 € (cinc-cents noranta mil cinc-cents euros amb trenta-vuit cèntims), serà
cofinançat per l’Ajuntament de Terrassa en el termini de quatre anys (2018-2021).
QUART. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departaments que
correspongui per la seva tramitació.
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CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.

4. Aprovar l’acceptació de la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament per
al finançament de cicles formatius de Grau Mitjà i/o Superior de formació específica
d’arts plàstiques i disseny que s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Com cada curs escolar, en data 20 d’abril de 2017, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Centres Públics, ens fa arribar un escrit
informant-nos de la convocatòria de subvenció, per al finançament de cicles de formació
específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’escola d’Art de
titularitat municipal per al curs 2015-2016, de Terrassa.
Per resolució de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa número 4051 de data 4
de maig de 2017 i ratificada per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2017,
s’aprova sol·licitar l’esmentada subvenció.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya emet un escrit comunicant-nos
que ens concedeixen una subvenció per al finançament de cicles de formació específica de
grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’escola d’Art de titularitat
municipal per al curs 2015-2016, de Terrassa, l’import màxim de la qual és de 134.742,71 €,
distribuïda de la forma següent:
Codi: CFAS CGG0
Cicle: Gràfica Publicitària
Import: 79.192,53 €
Codi: CFAS 5855
Cicle: Projectes i direcció d’obres de decoració
Import: 55.550,18 €
Per tal de poder tramitar la justificació, cal que l’òrgan competent, n’aprovi l’acceptació.
De conformitat a allò previst a la llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.
D’acord al capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre.
Com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i projecció de la Ciutat de l’Ajuntament
de Terrassa, per delegació de decret número 2031 de 7 de març de 2017 de l’Alcaldia
Presidència, proposo a la Junta de Govern local d’adopció dels següents acords:
ÚNIC. Aprovar acceptar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Centres Públics, una subvenció destinada al finançament de cicles de
formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’escola
d’Art de titularitat municipal per al curs 2015-2016, de Terrassa, per un import total màxim de
cent trenta-quatre mil set-cents quaranta-dos euros amb setanta-un cèntims (134.742,71€),
distribuït de la forma següent:
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Codi: CFAS CGG0
Cicle: Gràfica Publicitària
Import: 79.192,53 €
Codi: CFAS 5855
Cicle: Projectes i direcció d’obres de decoració
Import: 55.550,18 €

5. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros

Acta reunió Junta Govern Local

Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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