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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno

19/2017

15 DESEMBRE 2017

El quinze de desembre 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 senyor alcalde - president,
Alfredo Vega López.

Marc Armengol i Puig
Eva Candela López
Manuel Giménez Guardia

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.

Javier García Romero
Jordi Rueda Muñoz
Gracia García Matute
Adrián Sánchez Morales

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.

Altres assistents
Óscar González Ballesteros

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 Munné

1. Aprovar les actes de les reunions anteriors realitzades el 22 de novembre de
2017 (17/2017) i 24 de novembre de 2017 (18/2017).
Les actes de les sessions anteriors, corresponents a les reunions del 22 i 24 de
novembre de 2017 (17/2017 i 18/2017), s’aproven 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. (10 expedients: IPMA 17/2016,
IPMA 34/2016, IPMA 407/2016, IPMA 487/2016, IPMA 545/2016, IPMA 255/2017,
IPMA 296/2017, IPMA 335/2017, IPMA 348/2017 i IPMA 431/2017)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 17/2016):
En data 24 de desembre de 2014 es va inscriure al Registre d'animals de companyia
un gos de nom Black, de raça staffordhire terrier americà, identificat amb el microxip
941000017387950, a nom del senyor José Manuel. Tenint en compte que no posseïa
la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, des del Programa d’animals domèstics del Servei de
Protecció de la salut se li va requerir en diverses ocasions perquè la tramités.
Una vegada comprovat que el senyor José Manuel no havia sol·licitat la llicència
administrativa, en data 4 de març de 2016, mitjançant la resolució número 1650, es va
acordar incoar un expedient sancionador com a presumpte 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 i se li requeria perquè
tramités la llicència administrativa 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
que tenia un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions i aportar els
documents que estimés convenients.
La resolució, juntament amb el plec de càrrecs i amb la indicació dels recursos que
corresponien, se li va notificar al seu domicili en data 16 de març de 2016.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor José
Manuel 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 25 de maig de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava una sanció de dos mil quatre-cents 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.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de
l’Estat en data 26 de juliol de 2016, per haver resultat infructuosos els dos intents de
notificació personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
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 €),
amb motiu de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, 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.
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L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l’Estat en data 3 de març de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
En data 7 d’agost de 2017 el senyor José Manuel va sol·licitar la baixa del seu gos al
Registre d'animals de companyia.
En data 24 d’octubre de 2017 el senyor José Manuel va interposar recurs de reposició
segons el qual manifestava, primer, que havia donat el gos a una noia feia més de dos
anys i no sabia res d’ella i que havia signat una autorització per fer el canvi de nom al
veterinari i al cens i, segon, que feia dos mesos havia donat de baixa el gos que
encara constava inscrit a nom seu sense saber-ho.
En data 9 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons
el qual el senyor José Manuel era responsable de la comissió de la infracció
esmentada.
FONAMENTS JURÍDICS
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.
En conclusió, una vegada revisat l’expedient, es fa constar que quan el senyor Roig va
interposar el recurs el dia 24 d’octubre de 2017, el termini per interposar-lo havia
transcorregut amb escreix i l’acord havia esdevingut ferm.
Tanmateix, s’ha revisat l’expedient i en data 21 de març de 2016 consta una trucada
des del Servei de Protecció de la salut al senyor José Manuel per informar-lo que
havia de tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i el senyor va manifestar que estava treballant
fora de Terrassa i que fins a primers del mes d’abril no podria sol·licitar-la. Així mateix,
es fa constar que des del Servei de Recaptació de l’Ajuntament es va enviar al domicili
del senyor José Manuel el rebut corresponent a la taxa pel Servei de tinença d’animals
de companyia de l’any 2016, taxa que s’ha de pagar amb motiu de tenir un animal
inscrit al Registre d'animals de companyia, per tant, tenia constància que l’animal
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continuava inscrit al Registre d'animals de companyia de l’Ajuntament de Terrassa.
Finalment, el gos va ser donat de baixa al Registre d'animals de companyia en data 7
d’agost de 2017.
Donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant l’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 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, la tècnica que signa
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 9 de novembre 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. Inadmetre, per haver-se interposat extemporàniament, el recurs interposat
pel senyor José Manuel en data 24 d’octubre de 2017, contra l’acord de la Junta de
govern local de data 18 de novembre de 2016, i, en conseqüència, confirmar la sanció
imposada per valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €),
atès que ha estat correctament imposada, i arxivar l’expedient.
SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 34/2016):
En data 12 de gener de 2016, el senyor Carlos va ser identificat per agents de Policia
municipal com a propietari d’un gos de raça considerada potencialment perillosa.
Tenint en compte que el senyor Carlos no havia inscrit el seu gos al Registre d'animals
de companyia i que no posseïa la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció
de gossos considerats potencialment perillosos, en data 14 de gener de 2016 se li va
requerir perquè en el termini màxim de deu dies hàbils inscrigués el gos al Registre
d'animals de companyia i en el termini de quinze dies hàbils sol·licités la llicència
administrativa i aportés la documentació necessària per tramitar-la.
Una vegada comprovat que el senyor Carlos havia fet cas omís als requeriments, en
data 11 de maig de 2016, mitjançant la resolució número 3825, es va acordar incoar
un expedient sancionador com a presumpte responsable de la comissió de les
infraccions consistents, la primera, en ser propietari d’un gos potencialment perillós no
inscrit al Registre d'animals de companyia i, la segona, en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos i se li requeria perquè tramités la inscripció al registre i la llicència
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administrativa i es proposava la imposició d’una sanció de seixanta euros amb deu
cèntims (60,10 €) per la primera infracció i una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €) per la segona infracció. Així mateix, se li informava
que tenia un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions i aportar els
documents que estimés convenients.
La resolució, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 30 de juny de 2016, per haver
resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Carlos no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la inscripció al Registre d'animals de companyia ni la llicència administrativa
ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 12 de setembre de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava la imposició d’una sanció de seixanta euros amb deu
cèntims (60,10 €) per la primera infracció i d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €) per la segona infracció i se li comunicava que tenia
un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents.
La proposta de resolució se li va notificar personalment al seu domicili en data 27 de
setembre de 2016.
En data 14 de novembre de 2016, mitjançant la resolució número 9091, es va acordar
imposar-li una sanció de seixanta euros amb deu cèntims (60,10 €) com a responsable
de la comissió de la infracció consistent en ser propietari d’un gos de raça considerada
com a potencialment perillosa no inscrit al Registre d'animals de companyia, 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, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
La resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 20 de gener de 2017,
per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
S’ha comprovat que durant el termini atorgat, el senyor Carlos no va interposar cap
recurs.
Així mateix, en data 16 de desembre 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 €), amb motiu de la comissió de la infracció consistent en no
posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça
considerada potencialment perillosa, 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.
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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 21 de gener de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
S’ha comprovat que durant el termini atorgat, el senyor Carlos no va interposar cap
recurs.
Posteriorment, en data 25 de juliol de 2017 el senyor Carlos va sol·licitar la inscripció
al Registre d'animals de companyia del seu gos, de nom Lola i de raça encreuat
american staffordshire terrier i amb microxip 941000017646898 i va sol·licitar la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, tanmateix, no aportava tota la documentació necessària per
poder tramitar-la.
En la mateixa data presentava recurs segons el qual havia tramitat el test psicotècnic
feia un any i un agent de la Policia li havia dit que amb això era suficient i demanava la
retirada de la sanció o una altra solució.
En data 1 d’agost de 2017 des del Servei de Protecció de la salut vam posar-nos en
contacte telefònic amb el senyor Carlos per informar-lo que havia de presentar la
pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil correcta per poder tramitar la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, atès que la responsabilitat civil contractada era inferior a la quantia que
estipula la normativa.
En data 4 d’agost de 2017 el senyor Carlos va presentar el rebut de pagament de la
pòlissa, però no va presentar la pòlissa correcta.
En data 7 d’agost de 2017 des del Servei de Protecció de la salut vam posar-nos
novament en contacte telefònic amb el senyor Carlos per informar-lo que havia de
presentar la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil correcta per poder
tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
Fins el moment present el senyor Carlos no ha presentat la pòlissa correcta i, per tant,
no s’ha tramitat la seva sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
En data 9 de novembre 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 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
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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.
En conclusió, de la revisió de l’expedient es desprèn que el recurs interposat pel
senyor Carlos en data 25 de juliol de 2017 es va presentar de manera extemporània i
l’acord de la Junta de govern local havia esdevingut ferm.
D’altra banda, es fa constar que el senyor Carlos no ha presentat tota la documentació
necessària per tramitar la seva sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos de data 25 de juliol de 2017
i, per tant, continua essent propietari d’un gos de raça considerada com a
potencialment perillosa, inscrit al Registre d'animals de companyia en data 25 de juliol
de 2017, i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 9 de novembre 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. Inadmetre, per haver-se presentat extemporàniament, el recurs interposat
pel senyor Carlos el dia 25 de juliol de 2017 contra l’acord de la Junta de govern local
de data 16 de desembre de 2016, pels motius abans exposats, i, en conseqüència,
confirmar la sanció imposada per valor de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), atès que ha estat correctament imposada, i ARXIVAR
l’expedient.
SEGON. Recordar-li que per tramitar la seva sol·licitud de data 25 de juliol de 2017 ha
de presentar la pòlissa d’assegurança correcta amb quantia mínima contractada de
responsabilitat civil per valor de 150.253,03 €, tal i com estipula la normativa vigent
(Decret 170/2002, d’11 de juny,sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 407/2016):
La senyora Astrid és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 941000017349857 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia des del dia 10 de febrer de 2015.
En data 24 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.888, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Astrid 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 al requeriment del Programa d’animals domèstics –
Protecció de la salut perquè tramités la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa i en base a la
consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa el dia 10 de març de 2017, 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.
S’ha comprovat que en data 28 d’abril de 2017 la senyora Astrid va sol·licitar la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa i en data 9 de maig de 2017 va aportar el rebut de pagament
de l’assegurança de responsabilitat civil, tanmateix no va sol·licitar la reducció per
reconeixement voluntari ni va pagar la sanció amb dret amb reducció de manera
voluntària.
En data 17 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Astrid 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
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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 17 de novembre
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 Astrid 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 ser propietària d’un gos considerat
potencialment perillós, inscrit al Registre d'animals de companyia des del 10 de maig
de 2015, sense haver posseït 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 487/2016):
El dia 3 de juny de 2016, la senyora Maria Pilar va ser identificada per agents de la
Policia municipal per portar a la via pública, al terme municipal de Terrassa, un gos
sense lligar, de nom Nala.
Tenint en compte que a l’acta d’identificació de la Policia municipal constava la raça
del gos com a encreuament, des del Servei de Protecció de la salut se li va enviar un
escrit, que se li va notificar al seu domicili en data 9 de gener de 2017, mitjançant el
qual se li requeria perquè inscrigués l’animal al Registre d'animals de companyia i se li
informava de la normativa vigent relativa a la tinença d’animals i se li comunicava que
si es tornava a repetir la infracció, consistent en circular amb un animal sense lligar a
la via pública, s’incoaria un expedient sancionador, tenint en compte que l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals, article 68, disposava que en cas de
comissió d’infraccions de caràcter lleu, per primer cop, es podien dur a terme
actuacions d’advertiment sense iniciar un procediment sancionador.
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Tanmateix, quan en data 12 de gener de 2017 la senyora Alba va sol·licitar l’alta del
gos de nom Nala al Registre d'animals de companyia es va tenir constància de què el
gos objecte de l’expedient, que està identificat amb el microxip 941000018700544,
està considerat com a potencialment perillós i la normativa vigent aplicable a aquest
tipus d’animals no preveu actuacions d’advertiment, com a conseqüència, l’advertiment
rebut el dia 9 de gener de 2017 per la senyora Maria Pilar havia de quedar sense
efecte.
En data 15 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.634, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Maria Pilar 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:
- 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 Merino
no havia presentat cap al·legació.
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En data 22 de setembre de 2017, mitjançant acord de la Junta de govern local de
l’Ajuntament de Terrassa, es va acordar imposar a la senyora Maria Pilar una sanció
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) com a persona responsable
de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada com
a potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 3 de
juny de 2016, al terme municipal de Terrassa.
L’acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar al
seu domicili en data 18 d’octubre de 2017.
En data 23 d’octubre de 2017 la senyora Maria Pilar va interposar recurs segons el
qual manifestava, de manera resumida, que:
- no coneixia la raça de la seva gossa, ja que a la cartilla indicava encreuament i
no sabia que al microxip constava una altra.
- la gossa era molt petita i no pensava que estigués fent res incorrecte (i una
altra gossa no va ser avisada)
- a la primera carta rebuda informava que era un avís.
- la seva gossa no havia tingut cap problema i ella feia tot el que la llei li
demanava.
En data 20 de novembre 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.
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.
En conclusió, de la revisió de l’expedient es desprèn que en data 3 de juny de 2016 la
senyora Maria Pilar va ser identificada per agents de la Policia municipal per portar un
gos deslligat al a via pública.
El gos no constava inscrit al Registre d'animals de companyia i a la senyora se li va
requerir perquè l’inscrigués i se li va informar de la normativa i se li va advertir que si
es tornava a repetir la infracció, s’iniciaria un expedient sancionador. Tanmateix, en
data 12 de gener de 2017 la persona propietària del gos, la senyora Alba, el va
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inscriure al Registre d'animals de companyia, essent aquest un gos de raça
considerada com a potencialment perillosa.
La normativa d’aplicació a la tinença i possessió de gossos considerats potencialment
perillosos disposa que a la via pública aquests animals han d’anar lligats i portar el
morrió corresponent i no es preveu cap excepció, motiu pel qual se li va informar que
l’advertiment quedava sense efecte.
Es per aquest motiu que no es pot estimar el recurs interposat.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 20 de novembre
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. Desestimar el recurs interposat per la senyora Maria Pilar en data 23
d’octubre de 2017, contra l’acord de la Junta de govern local de data 22 de setembre
de 2017, pels motius abans exposats, i, en conseqüència, CONFIRMAR la sanció per
valor de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), atès que ha estat
correctament imposada.
SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 545/2016):
En data 5 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.399, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Álvaro, arran d’una denúncia de Policia municipal de
data 21 de juny de 2016, amb referència 751267, i del document d’inscripció del gos al
Registre d’animals de companyia de data 14 de juliol de 2016, com a presumpte
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat
potencialment perillós a llocs públics no subjecte amb cadena el dia 21 de juny de
2016, al terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de trescents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
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La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 3 d’octubre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Álvaro, no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 8 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons
el qual el senyor Álvaro era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 8 de novembre 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:
PROPOSA
PRIMER. Imposar al senyor Álvaro una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 22 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.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 255/2017):
En data 4 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.342, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Noemí, com a representant legal del senyor
Daniel, menor d’edat, arran de la novetat de Policia municipal número 8729, de data 7
de maig de 2017, com a presumpta responsable de la comissió, entre d’altres, de la
infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs
públics sense morrió, el qual es va llençar contra una persona menor d’edat, el dia 7
de maig de 2017, al terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una
sanció de quatre-cents euros (400 €), tenint en compte la transcendència social i el
perjudici causat, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb 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 19 d’octubre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Noemí
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 15 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Noemí 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 15 de novembre
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
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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 Noemí com a representant legal del senyor Daniel,
menor d’edat, una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb l'article 63 i
l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5
de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o
espai públic el dia 7 de maig de 2017, el qual es va llençar contra una persona menor
d’edat, al terme municipal de Terrassa, tenint en compte la transcendència social i el
perjudici causat, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 296/2017):
En data 4 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.345, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Cristhian, arran de l’acta d’identificació de Policia
municipal de data 22 de maig 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 22 de
maig 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 €).
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 d’octubre
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 Cristhian
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
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En data 14 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual el senyor Cristhian 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 14 de novembre
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 Christian una sanció de cent cinquanta euros amb vint-icinc 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
22 de maig 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 335/2017):
En data 5 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.398, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Marina, arran d’un document de recuperació del
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 22 de maig 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 977200009086103, el dia 18
de maig 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
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advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar personalment al seu domicili el dia 27 de setembre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Marina
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 14 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Alentorn 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 cinquanta-dos cèntims (300,52
€) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons
l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 14 de novembre
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 Marina una sanció de tres-cents euros amb cinquantados 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 977200009086103, el dia 18 de maig 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.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 17

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 348/2017):
En data 5 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.400, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora Miriam, arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 8 de juny de 2017, 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 8 de juny de 2017, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 27 de setembre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Miriam
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 14 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe
segons el qual la senyora Miriam 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 novembre
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
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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 Miriam una sanció de tres-cents euros amb cinquantados 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 8 de juny
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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 431/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.034, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Jarod, arran de l’acta d’identificació de Policia
municipal de data 3 de juliol 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 3 de juliol 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 €).
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 25 d’octubre de 2017.
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 15 de novembre 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.
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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 15 de novembre
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
3 de juliol 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.

3. Aprovar definitivament l’estudi i projecte executiu de les obres de millora
d’urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l’àrea del Vapor Gran.
Exp. COAP 115/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 20 d’octubre de
2017, va disposar aprovar inicialment i declarar la urgència en la tramitació en
l’expedient d’aprovació de l’“Estudi i projecte executiu de les obres de millora
d’urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l’àrea del Vapor Gran”,
redactat per l’arquitecte Joan Badia Font i l’enginyer de camins, canals i ports Òscar
Inglada Piñol de l’empresa GMG Plans i Projectes, SLP, amb un pressupost d’execució
material de nou-cents dos mil nou-cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims
(902.996,50 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs d’un milió setanta-quatre
mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (1.074.565,84 €) i un
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pressupost de contractació amb IVA inclòs d’un milió tres-cents mil dos-cents vint-i-quatre
euros amb seixanta-set cèntims (1.300.224,67 €). El termini d’execució previst de les
obres és de dotze (12) mesos.
El document ha estat sotmès al tràmit preceptiu d’informació al públic i, una vegada
finalitzat el termini previst a l’efecte no consta que s’hagi presentat cap al·legació
contra el document aprovat inicialment, segons es desprèn del certificat emès pel
Secretari General de la Corporació que obra a l’expedient.
Pel que fa a la tramitació urgent de l’expedient, l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
estableix que quan raons d’interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d’ofici o a
petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual
es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. A aquests efectes, ha quedat
degudament motivada a l’expedient la declaració d’aquesta urgència, que comporta la
reducció a la meitat dels terminis de tramitació.
La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
L’alcalde-president, mitjançant decret número 9848 de 17 de novembre de 2017,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar definitivament l’“Estudi i projecte executiu de les obres de millora
d’urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l’àrea del Vapor Gran”,
redactat per l’arquitecte Joan Badia Font i l’enginyer de camins, canals i ports Òscar
Inglada Piñol de l’empresa GMG Plans i Projectes, SLP, amb un pressupost d’execució
material de nou-cents dos mil nou-cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims
(902.996,50 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs d’un milió setanta-quatre
mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (1.074.565,84 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs d’un milió tres-cents mil dos-cents vint-i-quatre
euros amb seixanta-set cèntims (1.300.224,67 €). El termini d’execució previst de les
obres és de dotze (12) mesos.
SEGON. Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació definitiva d'aquest projecte, al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

4. Donar compte de la resolució núm. 9395, de 23 d’octubre de 2017, que
prorroga el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els senyors
Rovira Xatart i l’Associació de Veïns del segle XX en el marc del programa
d’horts urbans. Exp. MAMA 145/2015
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Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9395, de 23 d’
octubre de 2017:
En data 23 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Terrassa va formalitzar el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns del segle XX (arrendatària del
solar) i el Sr. Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar), en el marc del
programa municipal d’Horts Urbans
En aquest programa es contemplen diverses formules de gestió, en concret al apartat
3.2. b) que textualment explicita: b) Cessió en custòdia per part de propietaris privats a
entitats interessades amb conveni amb l’Ajuntament:
En aquest cas, la custòdia urbana es podrà realitzar en el marc d’aquest Programa i
d’acord amb els seus objectius, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament, el propietari del terreny i l’entitat interessada, d’acord amb el Model
de conveni de col·laboració que figura en l’Annex 1, i complint les condicions d’ús que
figuren a l’apartat 4.2. Prèviament a la signatura del conveni entre les tres parts, és
preceptiu que existeixi una relació entre el propietari del terreny privat i l’entitat
interessada en realitzar una activitat hortícola en aquest terreny, recollida en el
corresponent acord o contracte privat de cessió gratuïta entre les parts.
Aquest contracte concretarà l’objecte, la durada, la superfície cedida i la superfície
total del solar, i els valors de custòdia que justifiquen la iniciativa de cessió del solar,
les actuacions a fer en el solar per part de l’entitat; la responsabilitat de danys i el
procediment de resolució de conflictes. En funció de la durada de vigència de l’acord o
contracte privat, es determinarà la vigència del conveni, que en tot cas queda supeditat
a la plena vigència de l’acord o contracte esmentat.
El contracte de cessió gratuïta en custòdia subscrit en data 9 de setembre de 2015
entre l’Entitat Associació de veïns del segle XX (arrendatària del solar) i el Sr.
Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar del carrer Valls 38) de Terrassa per
dedicar-la a hort urbà, estableix una durada de 2 anys, prorrogable automàticament
per períodes anuals llevat que una de les parts manifestes la seva voluntat de no
renovar, fet que no s’ha produït segons manifesten els implicats i, per tant, el contracte
segueix plenament vigent.
El Conveni de col·laboració entre els esmentats i l’Ajuntament de Terrassa, aprovat
per la Junta de govern local celebrat el 23 d’octubre de 2015, contempla una vigència
de dos anys des del dia següent a la seva signatura i estableix que podrà ser prorrogat
per períodes anuals fins a 5 anys.
Els dos anys de vigència inicials finalitzaran el proper 23 d’octubre de 2017.
Respecte al desenvolupament del programa per part de l’esmentada entitat, es dona fe
que estan complint els objectius, així com les condicions reflectides en el programa
d’horts. Per part de l’Ajuntament es realitzen visites periòdiques per comprovar el
desenvolupament del programa i no es detecten anomalies en cap cas.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 22

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Vista la valoració realitzada, tant per l’entitat com pels serveis tècnics i tenint en
compte que l’Entitat ha manifestat estar interessada en prorrogar l’esmentat conveni,
es proposa prorrogar el conveni actual fins al 23 d’octubre de 2018.
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Gestió Ambiental en data 5 d’octubre de
2017, el Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret
d’Alcaldia núm. pel Decret d’Alcaldia núm. 2031/2017 de 7 de març de 2017 i actuant
en l’exercici de les facultats delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat,
d’acord amb el Decret 11754/2012 de 12 de desembre de 2012, de delegació
d'atribucions, en connexió amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els
articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Sr.
Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar) i l’Associació de Veïns del segle
XX ( arrendatari del solar ) en el marc del programa d’horts urbans, fins el 23 d’octubre
de 2018.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

5. Donar compte de la resolució núm. 9396, de 23 d’octubre de 2017, que
prorroga el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, les
senyores Pintado i l’Assemblea local Creu Roja de Terrassa en el marc del
programa d’horts urbans. Exp. MAMA 106/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9396, de 23 d’
octubre de 2017:
En data 23 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Terrassa va formalitzar el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, les Sres. Joaquima, Josefa i Maria
(propietàries del solar) i l’Assemblea local Creu Roja de Terrassa ( arrendatari del solar
), en el marc del programa municipal d’Horts Urbans
En aquest programa es contemplen diverses formules de gestió, en concret al apartat
3.2. b) que textualment explicita: b) Cessió en custòdia per part de propietaris privats a
entitats interessades amb conveni amb l’Ajuntament:
En aquest cas, la custòdia urbana es podrà realitzar en el marc d’aquest Programa i
d’acord amb els seus objectius, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament, el propietari del terreny i l’entitat interessada, d’acord amb el Model
de conveni de col·laboració que figura en l’Annex 1, i complint les condicions d’ús que
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figuren a l’apartat 4.2. Prèviament a la signatura del conveni entre les tres parts, és
preceptiu que existeixi una relació entre el propietari del terreny privat i l’entitat
interessada en realitzar una activitat hortícola en aquest terreny, recollida en el
corresponent acord o contracte privat de cessió gratuïta entre les parts.
Aquest contracte concretarà l’objecte, la durada, la superfície cedida i la superfície
total del solar, i els valors de custòdia que justifiquen la iniciativa de cessió del solar,
les actuacions a fer en el solar per part de l’entitat; la responsabilitat de danys i el
procediment de resolució de conflictes. En funció de la durada de vigència de l’acord o
contracte privat, es determinarà la vigència del conveni, que en tot cas queda supeditat
a la plena vigència de l’acord o contracte esmentat.
El contracte de cessió gratuïta en custòdia subscrit en data 9 de febrer de 2015 entre
les Sres. Joaquima, Josefa i Maria (propietàries del solar) i l’Assemblea local Creu
Roja de Terrassa ( arrendatari del solar ) de Terrassa per dedicar-la a hort urbà)
estableix una durada de 2 anys que finalitzaven el 9 de febrer de 2017, prorrogable
automàticament per períodes anuals llevat que una de les parts manifestes la seva
voluntat de no renovar, fet que no s’ha produït segons manifesten els implicats i, per
tant, el contracte segueix plenament vigent.
El Conveni de col·laboració entre els esmentats i l’Ajuntament de Terrassa, aprovat
per la Junta de govern local celebrat el 23 d’octubre de 2015, contempla una vigència
de dos anys des del dia següent a la seva signatura i estableix que podrà ser prorrogat
per períodes anuals fins a 5 anys.
Els dos anys de vigència inicials finalitzaran el proper 23 d’octubre de 2017.
Respecte al desenvolupament del programa per part de l’esmentada entitat, es dona fe
que estan complint els objectius, així com les condicions reflectides en el programa
d’horts. Per part de l’Ajuntament es realitzen visites periòdiques per comprovar el
desenvolupament del programa i no es detecten anomalies en cap cas.
Vista la valoració realitzada, tant per l’entitat com pels serveis tècnics i tenint en
compte que l’Entitat ha manifestat estar interessada en prorrogar l’esmentat conveni,
es proposa prorrogar el conveni actual fins al 23 d’octubre de 2018.
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Gestió Ambiental en data 5 d’octubre de
2017, el Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret
d’Alcaldia núm. pel Decret d’Alcaldia núm. 2031/2017 de 7 de març de 2017 i actuant
en l’exercici de les facultats delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat,
d’acord amb el Decret 11754/2012 de 12 de desembre de 2012, de delegació
d'atribucions, en connexió amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els
articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, les
Sres. Joaquima, Josefa i Maria (propietàries del solar) i l’Assemblea local Creu Roja de
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Terrassa ( arrendatari del solar ) en el marc del programa d’horts urbans, fins el 23
d’octubre de 2018.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

6. Donar compte de la resolució núm. 9397, de 23 d’octubre de 2017, que
prorroga el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els senyors
Rovira Xatart i l’Associació de Veïns de La Cogullada en el marc del programa
d’horts urbans. Exp. MAMA 109/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9397, de 23 d’
octubre de 2017:
En data 23 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Terrassa va formalitzar el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns de la Cogullada (arrendatària
del solar) i el Sr. Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar), en el marc del
programa municipal d’Horts Urbans
En aquest programa es contemplen diverses formules de gestió, en concret al apartat
3.2. b) que textualment explicita: b) Cessió en custòdia per part de propietaris privats a
entitats interessades amb conveni amb l’Ajuntament:
En aquest cas, la custòdia urbana es podrà realitzar en el marc d’aquest Programa i
d’acord amb els seus objectius, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament, el propietari del terreny i l’entitat interessada, d’acord amb el Model
de conveni de col·laboració que figura en l’Annex 1, i complint les condicions d’ús que
figuren a l’apartat 4.2. Prèviament a la signatura del conveni entre les tres parts, és
preceptiu que existeixi una relació entre el propietari del terreny privat i l’entitat
interessada en realitzar una activitat hortícola en aquest terreny, recollida en el
corresponent acord o contracte privat de cessió gratuïta entre les parts.
Aquest contracte concretarà l’objecte, la durada, la superfície cedida i la superfície
total del solar, i els valors de custòdia que justifiquen la iniciativa de cessió del solar,
les actuacions a fer en el solar per part de l’entitat; la responsabilitat de danys i el
procediment de resolució de conflictes. En funció de la durada de vigència de l’acord o
contracte privat, es determinarà la vigència del conveni, que en tot cas queda supeditat
a la plena vigència de l’acord o contracte esmentat.
El contracte de cessió gratuïta en custòdia subscrit en data 9 de setembre de 2015
entre l’Entitat, l’Associació de veïns de la Cogullada (arrendatària del solar) i el Sr.
Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar del carrer Valls 38) de Terrassa per
dedicar-la a hort urbà) estableix una durada de 2 anys, prorrogable automàticament
per períodes anuals llevat que una de les parts manifestes la seva voluntat de no
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renovar, fet que no s’ha produït segons manifesten els implicats i, per tant, el contracte
segueix plenament vigent.
El Conveni de col·laboració entre els esmentats i l’Ajuntament de Terrassa, aprovat
per la Junta de govern local celebrat el 23 d’octubre de 2015, contempla una vigència
de dos anys des del dia següent a la seva signatura i estableix que podrà ser prorrogat
per períodes anuals fins a 5 anys.
Els dos anys de vigència inicials finalitzaran el proper 23 d’octubre de 2017.
Respecte al desenvolupament del programa per part de l’esmentada entitat, es dona fe
que estan complint els objectius, així com les condicions reflectides en el programa
d’horts. Per part de l’Ajuntament es realitzen visites periòdiques per comprovar el
desenvolupament del programa i no es detecten anomalies en cap cas.
Vista la valoració realitzada, tant per l’entitat com pels serveis tècnics i tenint en
compte que l’Entitat ha manifestat estar interessada en prorrogar l’esmentat conveni,
es proposa prorrogar el conveni actual fins al 23 d’octubre de 2018.
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Gestió Ambiental en data 5 d’octubre de
2017, el Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret
d’Alcaldia núm. pel Decret d’Alcaldia núm. 2031/2017 de 7 de març de 2017 i actuant
en l’exercici de les facultats delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat,
d’acord amb el Decret 11754/2012 de 12 de desembre de 2012, de delegació
d'atribucions, en connexió amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els
articles 53, 56 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Sr.
Bartolomé i la Sra. Mª Angels (propietaris del solar) i l’Associació de Veïns de la
Cogullada ( arrendatari del solar ) en el marc del programa d’horts urbans, fins el 23
d’octubre de 2018.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

7. Aprovar l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2017 i declaració de
caducitat d’ofertes públiques anteriors no executades.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
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Atès que l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament per l’any 2017 ha de ser
aprovada d’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com les determinacions de l’article 25 del
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
Atès que en data 24 de març de 2017 va ésser aprovada mitjançant acord de Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament l’Oferta Pública d’Ocupació parcial. Aquesta oferta
pública d’ocupació es va emetre condicionada a allò que disposés la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
En compliment del que estableix l’article 19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017.
Vist l’informe emès per la Direcció de Serveis d’Organització i Recursos Humans en
data 30 de novembre de 2017, que proposa que sigui aprovada l’Oferta Pública
d’Ocupació per al 2017 que contingui les places que tot seguit es relacionen, en
execució d’allò disposat a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2017.
Vist que a l’informe esmentat de data 30 de novembre de 2017, es proposa la
declaració de caducitat de les places contingudes a Ofertes Públiques d’Ocupació
anteriors quins processos selectius no van ésser convocats en el termini màxim
legalment establert de tres anys a l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Atès que l’acord d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació és competència de la
Junta de Govern Local d’acord amb el que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 19 de
Juny de 2015 (Núm. 5773).
És per això que qui subscriu s’honora a sotmetre a la consideració de la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Declarar caducades les següent ofertes públiques d’ocupació quant a les
places que s’indiquen pendents d’execució, per haver transcorregut més de tres anys
des de la seva aprovació, en virtut del que disposa l’article 70.1 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic:
REGIM
LABORAL
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
LABORAL
LABORAL
FUNCIONARI
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CATEGORIA
AGUTZIL
AGUTZIL
AGUTZIL
AJUDANT ADMINISTRATIU/VA
AJUDANT ADMINISTRATIU/VA
AJUDANT DE SERVEIS

Grup

OPO

APG
APG
APG
C2
C2
APG

2008
2009
2009
2009
2009
2009
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FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI
FUNCIONARI

AUXILIAR TECNIC/A
ENGINYER TECNIC/A
ENGINYER TECNIC/A
ENGINYER TECNIC/A
TECNIC/A AUXILIAR
TECNIC/A AUXILIAR
TECNIC/A DE GRAU MIG
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA
ENGINYER TECNIC/A
TECNIC/A AUXILIAR
TECNIC/A AUXILIAR
DINAMITZADOR/A
TECNIC/A DE GRAU MIG
TECNIC/A SUPERIOR DRET
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA
AJUDANT DE SERVEIS
OFICIAL TECNIC/A
OFICIAL TECNIC/A
TECNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TECNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TECNIC/A AUXILIAR
DINAMITZADOR/A
TECNIC/A DE GRAU MIG
TECNIC/A DE GRAU MIG
TECNIC/A DE GRAU MIG

C2
A2
A2
A2
C1
C1
A2

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

A1
A2
C1

2009
2010
2010

C1
A2
A1

2010
2010
2010

A1
APG
C2
C2
C1
C1

2010
2011
2011
2011
2011
2011

C1
A2
A2
A2

2011
2011
2011
2011

SEGON. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017 , amb el següent detall:
A.- Càlcul de la taxa de reposició ordinària de la LPGE 2017:
FUNCIONARIS (Convocatòria Lliure)
NÚM.
PLACES

GRUP

3

C2

1

A1

4

C1

Administratiu/va

1

APG

Agutzil

1

C2

Auxiliar de
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CATEGORIA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

PROCÉS
SELECTIU

Auxiliar Tècnic
de Gestió
Tècnic/a
Superior
Ciències de la
Informació

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

Administratiu/
va

-

Concurs-Oposició

Subalterna

-

Concurs-Oposició

Serveis

Comeses

Concurs-Oposició

Adm.
General
Adm.
General
Adm.
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Biblioteca

Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial

Especials
Serveis
Especials

Especials
Personal
d’Oficis

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

1

APG

Conserge

1

C1

Tècnic/a
Auxiliar
Biblioteca

3

APG

Oficial d’Ofici

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Personal
d’Oficis

Concurs-Oposició

1

C1

Tècnica
Auxiliar

Concurs-Oposició

A1

Adm.
Especial
Adm.
Especial

Tècnica

1

Tècnic/a
Auxiliar Disseny
Gràfic
Tècnic/a
Superior en
Dret

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Adm.
Especial

Serveis
Especials

4

C2

1

C2

Agent

Agent

Policia
MunicipalEscala
Bàsica
Policia
MunicipalEscala
Bàsica

Concurs-Oposició

Oposició Lliure

Mobilitat
Interadministrativa

LABORALS
NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA

1
1

C1
A2

Educador/a
Mestre/a

PROCÉS
SELECTIU
Concurs-Oposició
Concurs-Oposició

B.- Places a estabilitzar en aplicació del mecanisme d’estabilització de
l’ocupació temporal de l’article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 restringida a sectors concrets
i ocupades ininterrompudament al menys els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2016:
FUNCIONARIS
CATEGORIA

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

PROCÉS SELECTIU

TECNIC/A SUPERIOR
DRET

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició
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Especial
TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A SUPERIOR

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

Concurs-Oposició

TECNIC/A
ESPECIALISTA

C1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Auxiliar

Concurs-Oposició

TECNIC/A DE GRAU
MIG

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

TECNIC/A DE GRAU
MIG

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

TECNIC/A DE GRAU
MIG

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

TECNIC/A DE GRAU
MIG

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

TECNIC/A DE GRAU
MIG

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

TECNIC/A AUXILIAR
INSPECCIO

C1

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

OFICIAL D'OFICI

APG

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Personal
d’Oficis

Concurs-Oposició

ENGINYER TECNIC/A

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició
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Especial
DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
TREBALL SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
EDUCADOR/A SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
EDUCADOR/A SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

DIPLOMAT/ADA
EDUCADOR/A SOCIAL

A2

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

Concurs-Oposició

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

AUXILIAR TECNIC/A

C2

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició
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DE GESTIO

Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

AUXILIAR TECNIC/A

C2

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

C2

ARQUITECTE

A2
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Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Auxiliar

Concurs-Oposició

Adm.
General

Auxiliar

-

Adm.

Tècnica

Concurs-Oposició
Concurs-Oposició
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TECNIC/A

Tècnica

Diplomada

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Serveis
Especials

Comeses
Especials

Concurs-Oposició

Especial

AJUDANT DE SERVEIS

APG

Adm.
Especial

AJUDANT DE SERVEIS

APG

Adm.
Especial

AJUDANT DE SERVEIS

APG

Adm.
Especial

AJUDANT DE SERVEIS

APG

Adm.
Especial

ADMINISTRATIU/VA

C1

Adm.
General

Administrativa

-

ADMINISTRATIU/VA

C1

Adm.
General

Administrativa

-

ADMINISTRATIU/VA

C1

Adm.
General

Administrativa

-

ADMINISTRATIU/VA

C1

Adm.
General

Administrativa

-

Concurs-Oposició

Concurs-Oposició

Concurs-Oposició

Concurs-Oposició

LABORALS
CATEGORIA
AJUDANT ADMINISTRATIU/VA
AJUDANT ADMINISTRATIU/VA
AJUDANT DE SERVEIS
AJUDANT DE SERVEIS
AJUDANT DE SERVEIS
AJUDANT DE SERVEIS
AJUDANT DE SERVEIS
AJUDANT DE SERVEIS
DIPLOMAT/ADA
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
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GRUP

SERVEI

C2
C2
APG
APG
APG
APG
APG
APG
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ATENCIÓ CIUTADANA
ATENCIÓ CIUTADANA
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
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EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
FISIOTERAPEUTA
LOGOPEDA
MESTRE/A
MESTRE/A
MESTRE/A
MESTRE/A
MESTRE/A
MESTRE/A
OFICIAL ADMINISTRATIU/VA
OFICIAL ADMINISTRATIU/VA
OFICIAL ADMINISTRATIU/VA
TECNIC/A AUXILIAR
TECNIC/A ESPECIALISTA
TECNIC/A ESPECIALISTA
TECNIC/A ESPECIALISTA
TECNIC/A ESPECIALISTA
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C1
A1
A1

EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR

A1
A1
A1
A1
A1

EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
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TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR
TECNIC/A SUPERIOR

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

C.- Places a estabilitzar en aplicació del mecanisme d’estabilització de
l’ocupació temporal de l’article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 no restringida a sectors
concrets i ocupades ininterrompudament des d’abans de l’1 de gener de 2005:
FUNCIONARIS
CATEGORIA

Grup

AGUTZIL

APG

AGUTZIL

APG

AGUTZIL

APG

AGUTZIL

APG

AGUTZIL

APG

ESCALA
Adm.
General
Adm.
General
Adm.
General
Adm.
General
Adm.
General
Adm.
Especial
Adm.
Especial

SUBESCALA

CLASSE

SERVEI

Subalterna

-

Subalterna

-

Subalterna

-

Subalterna

-

Subalterna

-

Serveis
Especials
Serveis
Especials

Comeses
Especials
Comeses
Especials

EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS
EQUIPAMENTS
CIVICS

TECNIC/A AUXILIAR
DINAMITZADOR/A
TECNIC/A AUXILIAR
DINAMITZADOR/A
TECNIC/A
SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUI
TECTURA
TECNIC/A
SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUI
TECTURA

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

ADMINISTRATIU/VA

C1

Administrativa

-

URBANISME

Subalterna

-

Tècnica

Tècnica
Auxiliar

AGUTZIL
AUXILIAR EQUIP
INFORMATIC
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C1
C1

APG
C2

Adm.
General
Adm.
General
Adm.
Especial

JOVENTUT I
LLEURE INFANTIL
TECNOLOGIA I
SIST.
INFORMACIO
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Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Comeses
Especial
s
Comeses
Especial
s
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis

GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC
GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC

Serveis
Especials

Personal
d’Oficis

GESTIO DE
L'ESPAI PUBLIC

Serveis
Especials

Comeses
Especials

EQUIPAMENTS
CIVICS

Diplomad
a

TECNOLOGIA I
SIST.
INFORMACIO

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

Serveis
Especials

AUXILIAR TECNIC/A
DE GESTIO

C2

Adm.
Especial

Serveis
Especials

Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial
Adm.
Especial

SECRETARIA
GENERAL
URBANISME

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

OFICIAL D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

PEO D'OFICI

APG

Adm.
Especial

C1

Adm.
Especial

A2

Adm.
Especial

Tècnica

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

COMUNICACIÓ

TECNIC/A
SUPERIOR DRET

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

POLITIQUES DE
GENERE

TECNIC/A
SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUI
TECTURA

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

TECNIC/A AUXILIAR
DINAMITZADOR/A
TECNIC/A DE GRAU
MIG ANALISTA
PROGRAMADOR/A
TECNIC/A
SUPERIOR
CIENCIES
INFORMACIO
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TECNIC/A
SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUI
TECTURA

A1

Adm.
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

TERCER. Donar el tràmit adient a la present resolució per a la seva efectivitat.

8. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització
del Programa “30 Plus”. Exp. FOM 5 37 2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 7 de setembre de 2017 va presentar una sol·licitud
de subvenció per portar a terme el Programa “30 Plus” d’acord amb la Resolució
TSF/1706/2017, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per al 2018 per a la
concessió de subvencions a les entitats contractants que participaran en la realització
del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
L’acord va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 10 de novembre
de 2017.
En data 24 d’octubre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la realització del
Programa “30 Plus”
Per informe de la Gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
20 de novembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 9848 de 17 de novembre de 2017 proposo a la
Junta de govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA,
de la subvenció, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import de doscents seixanta-quatre mil euros (264.000,00€) per a la realització del Programa “30
Plus”.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.
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9. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització
d'accions de formació d'oferta, en àrees professionals prioritàries, adreçades
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/des. Exp. FOM 5 36 2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 13 de setembre de 2017 va presentar una sol·licitud
de subvenció d’acord amb la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització
d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
L’acord va ser aprovat per la Junta de Govern Local, es sessió del dia 10 de novembre
de 2017.
En data 7 de novembre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions per realitzar accions
formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de
Catalunya, en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a
treballadors/ores desocupats/des.
Per informe de la Gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
20 de novembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 9848 de 17 de novembre de 2017 proposo a la
Junta de govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de
la subvenció, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import de sis-cents
noranta-nou mil cinc-cents vint-i-dos euros (699.522,00€), per a la realització d'accions
de formació d'oferta, en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a
treballadors/ores desocupats/des.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

10. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
destinada al finançament del programa “Pla d’acció sectorial per al
desenvolupament de la Indústria 4.0 de Terrassa”. Exp. PIN 5 38 2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
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La Junta de Govern Local, en la sessió del 8 de setembre de 2017, va acordar aprovar
la presentació de la sol•licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers socials i
famílies, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig destinada al
finançament de Programes de suport al desenvolupament local, per un import de
(50.000,00€) sobre un cost total del projecte de (62.500,00€)
En data 20 de novembre de 2017 la Directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya emet resolució d’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa,
destinada a finançar el programa anomenat “Pla d’acció sectorial per al
desenvolupament de la Indústria 4.0 de Terrassa” per un import de 50.000,00 €.
L’import corresponent al cofinançament del programa és d’un valor de (12.500,00€)
que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4623.43301.22706 del pressupost
municipal del 2018
Per informe del Director del Programa de Promoció Industrial, de data 24 de novembre
de 2017, s’informa de la procedència d’acceptar la subvenció esmentada.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Atès que al Ple de l’Ajuntament de Terrassa del 23 de febrer de 2017, s’aprovà el
Pressupost de l’any 2017 i les seves bases d’execució, publicat al BOPB del 28 de
febrer de 2017, que inclou al seu annex IV la instrucció per al procediment de
tramitació de subvencions.
Pel que s’ha exposat, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació en ús de les atribucions legalment conferides per l’AlcaldiaPresidència mitjançant el Decret núm. 9848, de 17de novembre de 2017, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R DS :
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
destinada al finançament del programa “Pla d’acció sectorial per al desenvolupament
de la Indústria 4.0 de Terrassa” per un import de CINQUANTA MIL EUROS
(50.000,00€)
SEGON. L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de DOTZE
MIL CINC-CENTS EUROS (12.500€), anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
4623.43301.22706 del pressupost municipal del 2018
TERCER. Notificar el contingut dels presents
municipals interessats perquè la facin efectiva.
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11. Prendre coneixement del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment
sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei/programa establert en
els acords del Contracte programa 2016. Exp. INSU 04/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Informe referent al Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de
compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del Contracte
programa 2016
Fets
1. El 3 d’octubre de 2016 es va signar el Protocol addicional de concreció per al 2016
del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
2. En el Contracte programa consta que la Comissió d’Avaluació i Seguiment té
competència per emetre dictàmens d’avaluació i establir el finançament que se’n
derivi. Aquesta Comissió està formada per l’ens local i pels serveis territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. Un cop reunida, la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Contracte programa en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i les polítiques
d’igualtat, ha emès un dictamen sobre el grau de compliment d’objectius de cada
servei/programa establert en els acords del Contracte programa 2016.
4. La directora de l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones ha emès un informe
en què proposa prendre coneixement del dictamen.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
3. Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Terrassa, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat
4. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia núm. 9848, de 17 de novembre de
2017
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER. Prendre coneixement del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment
sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els
acords del Contracte programa 2016.

12. Ratificar la resolució número 10423, de 24 de novembre de 2017, que accepta
la subvenció atorgada pel SOC per a la contractació de dues tècniques de la
Xarxa d’Impulsors del Programa Garantia Juvenil de Catalunya. Exp. INSU
38/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 10423, de
24 de novembre de 2017:
Expedient INSU 38/2017, relatiu a l’acceptació d’una subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya per a la Xarxa d’Impulsors del programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
Fets
1. D’acord amb la resolució núm. 8261 de 15 de setembre de 2017, ratificada per la
Junta de Govern Local en sessió del dia 6 d’octubre de 2017, es va sol·licitar al Servei
d’Ocupació de Catalunya una subvenció per a la contractació de dues tècniques de la
Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
2. En data 8 de novembre de 2017, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat
l’atorgament d’una subvenció per a la contractació de dues tècniques de la Xarxa
d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
3. Dades de la subvenció:
3.1 Pressupost total:
- Sol·licitud de subvenció aprovada per resolució núm. 8261 de data 15/09/17,
ratificada per la Junta de Govern Local de 6/10/17
- Import sol·licitat: 60.383,01 €
- Import previst al pressupost d’ingressos: no previst
- Import concedit: 53.333,33 €
- Import aportació municipal: 17.008,95 €
- Termini d’execució: Del 21 de maig de 2017 al 30 de juny de 2018
- Pressupost total de la contractació: 70.342,28 €
- Forma de cobrament: una bestreta de fins el 80% a la comunicació de l’inici de les
actuacions i 20 % restant a la justificació
- Disponibilitat de crèdit: Per a l’exercici 2017 s’ha prorrogat el contracte a una de les
persones impulsores del Programa de Garantia Juvenil en data 21 de maig de 2017,
amb una durada de 12 mesos, i a l’altra, amb data 10 de novembre de 2017 i fins el 30
de juny de 2018 (termini màxim per finalitzar les actuacions objecte de la
convocatòria). El finançament es realitza a compte de la subvenció atorgada.
L’aportació municipal va a càrrec de l’aplicació pressupostària 3465.33403.
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La despesa prevista per a 2018, resta supeditada a la disponibilitat del pressupost
municipal.
Donat que la durada d’aquest projecte és bianual, a continuació es detalla l’execució
anual del pressupost total:
3.2 Execució del pressupost 2017:

Concepte
Contracte 1 (del 21/05/17 al
31/12/17)
Contracte 2 (del 10/11/17 al
31/12/17)
Despesa indirecta (15%)
TOTAL

Cost
2017

Finançament
2017

22.509,62

19.321,60

5.220,86

4.663,47

4.159,57
31.890,05

23.985,07

Aportació
municipal
2017

Disponibilitat
pressupostària

3.188,02 Capítol 1
557,39 Capítol 1
Pressupost
4.159,57 centralitzat
7.904,98

3.3 Execució del pressupost 2018, supeditada a la disponibilitat del pressupost
municipal:

Concepte
Contracte 1 (del 1/01/18 al
20/05/18)
Contracte 2 (del 1/01/18 al
30/06/18)
Despesa indirecta (15%)
TOTAL

Cost
2018

Finançament
2018

Aportació
municipal
2018

Disponibilitat
pressupostària

14.769,85

12.678,40

2.091,45 Capítol 1

18.666,87

16.669,86

5.015,51
38.452,23

29.348,26

1.997,01 Capítol 1
Pressupost
5.015,51 centralitzat
9.103,97

Fonaments de dret
1. Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
2. Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015,
modificada per l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.
3. Resolució núm. 8261, de 15 de setembre de 2017.
4. Resolució d’atorgament parcial de la subvenció de la directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
5. Annex IV de les Bases d’execució del pressupost 2017 que estableix les
instruccions per al procediment de tramitació de subvencions.
6. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia 9848, de 17 de novembre de 2017.
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Resolució
Per tot això, resolc,
PRIMER. Acceptar la subvenció de 53.333,33 € atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per a la contractació de dues tècniques de la Xarxa d’Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
SEGON. Comptabilitzar l’ingrés de 53.333,33 € a l’aplicació pressupostària
3465.33403.45002, del pressupost municipal.
TERCER. Tramitar la generació de crèdit corresponent a la subvenció per no estar
prevista al pressupost municipal.
QUART. Tramitar a la Junta de Govern per a la seva ratificació.

13. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre del 2018.
Exp. GADMI 101/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
El Centre d’arts escèniques de Terrassa – CAET és un dels tres centres territorials de
creació, producció i difusió d’arts escèniques amb què compta Catalunya en
l’actualitat. El CAET es va crear l’any 2006, participat pel Departament de Cultura de la
Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa, amb la voluntat que existís un centre d’arts
escèniques generador de continguts teatrals, impulsor de la relació entre creadors i
públic i interlocutor amb el teixit artístic del territori.
El CAET ha programat el primer semestre de la temporada 2018. Les contractacions
que comporta aquesta programació són necessàries per al compliment i la realització
dels fins institucionals de l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquests contractes, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la contractació de les
diferents actuacions que formen el programa municipal d’arts escèniques per al primer
semestre de 2018.
Vist l’informe de la directora del Servei de Cultura de data 15 de novembre de 2017, en
el qual es proposa l’aprovació de la contractació de les actuacions incloses dins del
programa del primer semestre de 2018 del CAET.
L’Interventor general ha emès el corresponent informe.
Per tot això, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
en ús de les atribucions legalment conferides per l’Alcaldia-Presidència mitjançant
Decret número 10222 del dia 1 de desembre de 2017, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2018
amb els espectacles següents:
Companyia/Promotor
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Consorci Mercat de les
Flors
Magnetica
Manegement SL
Misogines SA
Associació Punt i
Seguit Teatre
La Virgueria SCP
Farres i Brothers SCCL
La Bonita SCCL
Associació Ça Marche
Smart Ibérica de
Impulso
Empresarial Sdad.
Coop. Andal.
Bitó Produccions SL

11 Per determinar
Serveis de l’Espectacle
12
Focus SA
Associació Elixir Poètic
13

Espai de
representació
Producció Nacional de 21/01/2018 Teatre Alegria
Dansa
L’efecte
28/01/2018 Teatre
Principal
E.V.A.
18/02/2018 Teatre
Principal
Traspàs
24/02/2018 Teatre Alegria
Espectacle

Data

Medusa
25/02/2018
La visita de la vella 04/03/2018
dama
Mi madre y yo
11/03/2018
Silence

Teatre Alegria
Teatre
Principal
Sala Maria
Plans
11/03/2018 Teatre Alegria

El idiota y lo sublime

25/03/2018 Teatre Alegria

Cyrano

15/04/2018 Teatre
Principal
22/04/2018 Teatre Alegria
20/05/2018 Teatre
Principal
09/06/2018 Teatre
Principal

La casa de la muntanya
Adosats
Elixir

SEGON. Autoritzar la contractació de les actuacions i coproduccions que es relacionen
a continuació i pels imports següents, que ja inclouen l’IVA, que aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària 5451.33407.22799 del pressupost municipal de l’Ajuntament
de Terrassa per a l’any 2018:
PROVEÏDOR
Consorci Mercat de les Flors
CIF: P0800194C
Producció Nacional de Dansa
Magnetica Manegement SL
CIF: B64438302
L’efecte
Misogines SA
CIF: A61236659
E.V.A.
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Associació Punt i Seguit Teatre
CIF: G64542491
Traspàs
La Virgueria SCP
CIF: J65222549
Medusa
Farres i Brothers SCCL
CIF: F63317887
La visita de la vella dama
La Bonita SCCL
CIF: F65667883
Mi madre y yo
Smart Ibérica de Impulso Empr.
CIF: F90065418
El idiota y lo sublime
Bitó Produccions SL
CIF: B17310947
Cyrano
Associació Ça Marche
CIF: G66890294
Silence
Per determinar
CIF:
La casa de la muntanya
Serveis de l’Espectacle Focus SA
CIF: A58116369
Adosats
TOTAL CONTRACTACIONS
COPRODUCCIONS
Associació Elixir Poètic
CIF: G66504119
Elixir
TOTAL DESPESA

0,00 €
TAQUILLATGE
5.082,00 €

8.470,00 €

2.783,00 €

3.025,00 €
3.025,00 €
TAQUILLATGE
0,00 €
REPROGRAMACIÓ TNT
4.000,00 €
12.705,00 €
MÀXIM GARANTIT
TAQUILLATGE
63.356,00 €

12.100,00 €
75.456,00 €

TERCER. Condicionar l’aprovació de la despesa total de 75.456,00 €, IVA inclòs, i
l’execució d’aquesta programació a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’any
2018.
QUART. Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.
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14. Propostes urgents
Donar compte de la resolució núm. 10517, de 13 de novembre de 2017, que
aprova la minuta del conveni de col·laboració amb la Creu Roja per al projecte
"Punt de Trobada”. Exp. TRET 10/2017
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10517, de 13 de
novembre de 2017:
Expedient TRET 10/2017, relatiu al conveni de col·laboració amb Creu Roja per al
projecte Punt de trobada.
Fets
1. El Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al
desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, aprovat per la Junta de
Govern en sessió del dia 23 de maig de 2014, estableix mecanismes de col·laboració
per dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats d’ambdues
entitats per assumptes d’interès públic i social.
2. El protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a
l’exercici 2017, en el seu acord primer, concreta les accions conjuntes a realitzar l’any
2017, entre les quals està el Punt de Trobada amb la finalitat d’atendre i prevenir, en
un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que
sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del
règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels
progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’administració pública,
amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.
3. El Punt de Trobada de Terrassa es realitza conjuntament entre el servei de
Polítiques de Gènere, el servei de Serveis Socials i Creu Roja i està sotmès als
aspectes tècnics de funcionament que estableix la Secretaria de Família i a les altres
obligacions incloses al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
4. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya han signat amb data 10 de novembre de 2014
un conveni de col·laboració per al manteniment del Servei tècnic de Punt de Trobada
al partit judicial de Terrassa i l’Ajuntament Ple ha aprovat la minuta de la seva addenda
per a l’any 2017, en sessió de 29 de setembre de 2016.
5. En data 23 de maig de 2017, i amb número de registre 153004, Creu Roja ha
presentat el projecte i el pressupost 2017.
6. L’Ajuntament de Terrassa, en l’àmbit de les seves competències, està interessat en
donar suport al Punt de Trobada, ja que considera necessari continuar les seves
activitats, amb la finalitat de garantir als menors el seu dret a veure i relacionar-se amb
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els seus progenitors i/o familiars durant el compliment del règim de visites establert per
resolució judicial o resolució administrativa, demanda cada vegada més freqüent.
7. Creu Roja Terrassa disposa de l’experiència i la infraestructura necessària, inclosa
la dedicació de professionals qualificats, per col·laborar amb els Serveis Socials per al
desenvolupament d’aquest projecte, per la qual cosa s’ha elaborat un conveni.
8. Per fer front als compromisos establerts en aquest conveni, hi ha crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 3313.23103.48900 i està comptabilitzada l’operació ADO
201700172087 per un import de 109.000,00 €.
9. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe, en que proposa
l’aprovació de la minuta del conveni i l’atorgament d’una subvenció.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
2. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa
3. Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Terrassa, 10 de novembre de 2014, per al manteniment del servei
tècnic del punt de trobada al partit judicial de Terrassa.
4. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al
desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, el qual estableix
mecanismes de col·laboració per dur a terme aquestes accions.
5. Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a l’exercici
2017.
6. Decret número 9207 de 31 d’octubre de 2017, nomenaments i delegacions
d’Alcaldia.
RESOLUCIÓ
Per tot això resolc,
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per al manteniment del servei de Punt de Trobada l’any 2017,
que consta a l’expedient.
SEGON. Atorgar a Creu Roja, NIF Q2866001G, la quantitat de 109.000,00 €, per la
realització de les activitats de l’any 2016 del Punt de Trobada de Terrassa, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3313.23103.48900 (ADO 201700172087).
TERCER. Satisfer a Creu Roja, NIF Q2866001G, un primer pagament de 87.200,00 €.
QUART. Condicionar la resta de l’aportació econòmica, 21.800,00 €, a la presentació
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dels justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat
subvencionada. Es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
CINQUÈ. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.
CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució als interessats.

Donar compte de la resolució núm. 10518, de 13 de novembre de 2017, que
aprova la minuta del conveni de col·laboració amb la Creu Roja per al projecte
"El Rebost”. Exp. TRET 11/2017
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10518, de 13 de
novembre de 2017:
Expedient TRET 11/2017, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per al projecte El Rebost.
Fets
1. La clàusula segona del Conveni de col·laboració mútua en el projecte social de
Centre Logístic per a la Distribució d’Aliments estableix que Creu Roja de Terrassa es
compromet a gestionar el Centre de Distribució d’Aliments en els seus àmbits
funcionals i que l’Ajuntament de Terrassa tramitarà, amb caràcter anual i prèvia
sol·licitud de l’entitat, una aportació econòmica a Creu Roja Terrassa, d’acord amb el
procediment que correspongui i amb càrrec al pressupost de Serveis Socials, en
concepte de col·laboració en les despeses de l’activitat de gestió del centre.
2. El Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al
desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, aprovat per la Junta de
Govern en sessió del dia 23 de maig de 2014, estableix mecanismes de col·laboració
per dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats d’ambdues
entitats per assumptes d’interès públic i social.
3. El Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a
l’exercici 2017, en el seu acord primer, concreta les accions conjuntes a realitzar l’any
2017, entre les quals està la d’impulsar i gestionar el Centre Logístic de Distribució
Social d’Aliments, i, en el seu acord quart, determina que les aportacions i les
condicions específiques per a cada acció es tramitaran amb el procediment
administratiu que correspongui en cada cas.
4. Creu Roja Terrassa ha sol·licitat, amb registre d’entrada 153004 de data 23 de maig
de 2017, la renovació del conveni per al projecte El Rebost, Centre Logístic de
distribució d’aliments i ha presentat el projecte i el pressupost 2017 per import de
186.209,78
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5. Per tal de determinar les aportacions i les condicions específiques per al projecte El
Rebost 2017, s’ha elaborat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa
i Creu Roja.
6. Per fer front als compromisos establerts en aquest conveni, hi ha crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 3313.23103.48900 i està comptabilitzada l’operació ADORC
201700248736 per un import de 126.776,00 €.
7. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe, en que proposa
l’aprovació de la minuta del conveni i l’atorgament d’una subvenció.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
2. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 21 de desembre de 2004
3. Bases i convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès
social 2017.
4. Conveni de col·laboració mútua en el projecte social de Centre Logístic per a la
Distribució d’Aliments, signat el 6 d’octubre del 2009 pel conjunt d’entitats que
conformen el Rebost i modificat mitjançant Decret d’alcaldia presidència de 7 d’abril de
2011.
5. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al
desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social.
6. Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a l’exercici
2017.
7. Decret núm. 9207 de 31 d’octubre de 2017 de nomenaments i delegacions
d’alcaldia.

RESOLUCIÓ
Per tot això resolc,
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja, per al projecte El Rebost 2017, que consta a l’expedient.
SEGON. Atorgar a Creu Roja, NIF Q2866001G, la quantitat de 126.776,00 €, per a la
realització del projecte El Rebost 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23103.48900 (ADORC 201700248736).
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TERCER. Satisfer a Creu Roja, NIF Q2866001G, un primer pagament de 101.420,80
€.
QUART. Satisfer la resta de l’aportació econòmica, 25.355,20 €, quan Creu Roja
presenti els justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat
subvencionada, tot i que es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
CINQUÈ. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.
SISÈ. Donar compte d’aquests acords als interessats.

15. 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 vint minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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