ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

18/2016

21-OCTUBRE-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez

El vint-i-u d’octubre de l’any dos mil setze, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Meritxell Lluís i Vall
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Marc Armengol i Puig

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 7 d’octubre de 2016 (17/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 7 d’octubre de 2016
(17/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte de la resolució núm. 7404, de 28 de setembre de 2016, que corregeix els
errors materials detectats en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques del contracte de serveis d’impressió i postproducció de
notificacions municipals, a partir de formularis o notificacions múltiples. Exp. ECAS
3609/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 7404, de 28 de setembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Corregir els errors materials detectats en els plecs de clàusules administratives
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques:
A la clàusula 2a del PPT (Característiques dels serveis):
On diu “Paper tamany 40x20,03 cm blanc de 90 g”, ha de dir “Paper grandària 432x203 mm
blanc de 115 g”.
On diu: “entre 600 i 650 a la setmana”, ha de dir “entre 130 i 150 a la setmana, excepte l’agost”.
A la clàusula 13.1.1. del PCAP (Criteri de valoració “preu”):
Falta un subcriteri de valoració: “d) Notificació del calendari fiscal, fins a 10 punts. Fórmula:
Puntuació obtinguda = 10*(oferta més baixa/oferta del licitador):
A l’annex 1 (Model de proposició econòmica):
Falta la taula per posar l’oferta de preu unitari de “notificació del calendari fiscal”:
Unitats
Notificació del calendari
fiscal

1.000 documents

Preu u. de licitació
43,00 €

Preu u. ofert
…€

SEGON. Ampliar el termini per a la presentació de les proposicions quinze (15) dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació de l‘anunci de correcció d’error al BOP.
TERCER. Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
QUART. Publicar el contingut del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

3. Aprovar que les empreses adjudicatàries de l’acord marc del contracte de
subministrament d’articles de construcció, fusteria, pintura i instal·lacions d’aigua i reg
del Servei de Gestió de l’Espai Públic i altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa,
continuïn prestant els subministrament esmentats. Exp. ECAU 2011/2014
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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PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
2016

2017

Lot 1 Construcció

6.000,00 €

9.000,00 €

Lot 2 Fusteria

1.400,00 €

2.100,00 €

Lot 3 Pintura

5.000,00 €

7.500,00 €

Lot 4 Aigua i reg

2.400,00 €

3.600,00 €

SEGON. Disposar que les empreses adjudicatàries de l’acord marc del contracte
subministrament d’articles de construcció, fusteria, pintura i instal·lacions d’aigua i reg del
Servei de Gestió de l’Espai Públic i altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa, i d’aquelles
societats municipals que, amb posterioritat a la seva adjudicació, acordin adherir-s’hi, continuïn
prestant el subministrament, esmentats, des del 4 de novembre de 2016 fins a 30 d’abril de
2017.
TERCER. El finançament de les obligacions econòmiques derivades de la continuïtat del
contracte aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
2016

Aplicació
pressupostària

2017

Aplicació
pressupostària

Lot 1 Construcció

6.000,00 €

1511.15322.21000

9.000,00 €

1511.15322.21000

Lot 2 Fusteria

1.400,00 €

1438.17101.21000

2.100,00 €

1433.17101.21000

Lot 3 Pintura

5.000,00 €

1438.17101.21000

7.500,00 €

1433.17101.21000

Lot 4 Aigua i reg

2.400,00 €

1438.17101.21000

3.600,00 €

1433.17101.21000

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART. Notificar aquests acords a les diferents empreses de l’acord marc i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

4. Donar compte de la resolució núm. 7679, de 5 d’octubre de 2016, que rectifica l’error
material existent en la informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball, en el contracte de serveis d’àpats a domicili. Exp. ECAS 3427/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 7679, de 5 d’octubre de 2016,
i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Rectificar l’error material existent en la informació sobre les condicions de subrogació
en contractes de treball, proporcionada per l’empresa que actualment ve efectuant la prestació
objecte d’aquest contracte (FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA):
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Hora
inici

Hora
final

Hores
Tipus
setmana contracte

1

07:00

15:00

40

2

07:00

15:00

3

14:00

4

Salari brut
mensual*

Total salari
brut anual

Actiu

1.973,00 €

27.622,10 €

Ajudant
cuina

Actiu

965,27 €

13.513,76 €

24/09/2007

Ajudant
cuina

Actiu

1.026,50 €

14.371,00 €

Indefinit

01/12/1976

Ajudant
cuina

Actiu

675,47 €

9.456,60 €

30

Indefinit

10/04/2012

Transportis
ta

Actiu

1.250,74 €

17.510,35 €

25

Indefinit

16/11/1990

Responsab
le servei

Actiu

1.369,32 €

19.170,59 €

Antiguitat

Categoria

Indefinit

30/09/2001

Cuiner

40

Relleu

01/10/2013

21:00

35

Indefinit

14:00

18:00

20

5

9:00

15:00

6

9:00

14:00

* 12 mensualitats i 2 pagues (de salari base més antiguitat).”
La informació correcta sobre les condicions de subrogació en contractes de treball,
proporcionada igualment per l’empresa que actualment ve efectuant la prestació objecte
d’aquest contracte (FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA), amb data 30
de setembre de 2016, que s’adjunta, és la següent:

Hora
inici

Hora
final

Hores
Tipus
setmana contracte

1

14:00

21:00

35

2

14:00

19:00

3

9:00

4

9:00

Salari brut
mensual*

Total salari
brut anual

Actiu

1.026,50 €

14.371,00 €

Actiu

675,47 €

11.820,75 €

10/04/2012 Transportista

Actiu

1.250,74 €

17.510,34

Responsable
servei

Actiu

1.369,32 €

23.004,72 €

Antiguitat

Categoria

Indefinit

24/09/2007

Ajudant
cuina

25

Indefinit

01/12/1976

Ajudant
cuina

15:00

30

Indefinit

14:00

30

Indefinit

16/11/1990

* 12 mensualitats i 2 pagues (de salari base més antiguitat).”
SEGON. Publicar l’anunci d’aquesta rectificació d’error al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al perfil de
contractant.
TERCER. Ampliar el termini per a la presentació de les proposicions d’aquesta licitació:
quaranta dies naturals comptats des de la data d’enviament de l’anunci rectificatiu al DOUE.
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5. Aprovar definitivament el Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del
marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el
Pont del Ferrocarril. Exp. COAP 19/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del
marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del
ferrocarril” amb un pressupost d’execució material d’un milió sis-cents cinquanta-vuit mil doscents quaranta euros amb cinquanta-un cèntims (1.658.240,51 €), un pressupost de
contractació amb IVA exclòs d’un milió nou-cents setanta-tres mil tres-cents sis euros amb vinti-un cèntims (1.973.306,21 €), amb IVA inclòs de dos milions tres-cents vuitanta-set mil setcents euros amb cinquanta-un cèntims (2.387.700,51 €), i un pressupost pel coneixement de
l’administració de dos milions set-cents vint-i-un mil quatre-cents noranta euros amb cinquantaun cèntims (2.721.490,51 €) i un termini d’execució de les obres de dotze (12) mesos. En
l’execució de l’obra s’hauran de complir els condicionants particulars i generals establerts per
l’ACA en la resolució d’autorització de les obres.
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, a la
premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

6. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (13 expedients: IPMA 778/2014, IPMA 24/2015,
IPMA 39/2015, IPMA 391/2015, IPMA 554/2015, IPMA 588/2015, IPMA 665/2015, IPMA
669/2015, IPMA 771/2015, IPMA 823/2015, IPMA 891/2015, IPMA 138/2016 i IPMA 431/2016)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (IPMA 778/2014):
PRIMER. Imposar al senyor David, una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb 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, el qual va atacar un altre gos i li va provocar ferides de diversa
consideració, el dia 20 de novembre de 2014, incomplint 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. 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 (IPMA 24/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Juan Rubén, 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, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
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raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia amb la referència GO-0008477 i identificat amb el microxip
985120032959855, 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. 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 (IPMA 39/2015):
PRIMER. Imposar a la senyora Núria, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos de raça
considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia amb la referència GO-0013271 i identificat amb el microxip
977200008492513, 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. 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 (IPMA 391/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Raúl, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. 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 (IPMA 554/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Francisco José, una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord
amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligats dos
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animals potencialment perillosos o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
fugida o pèrdua el dia 27 de juliol de 2015, 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. 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 (IPMA 588/2015):
PRIMER. Imposar a la senyora Yesika, una sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €),
d’acord amb l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999, 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 el dia 1 d’agost de 2015, tenint en compte la
reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. 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 (IPMA 665/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Carlos Alberto, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret
170/2002, d’11 de juny.
SEGON. 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 (IPMA 669/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Mircea, una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció,
com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o
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pèrdua el dia 13 de maig de 2015, d’acord amb l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON. 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 (IPMA 771/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Iván, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, vigent en la data dels fets, 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 d’octubre de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança
municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats 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. 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 (IPMA 823/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Lluís, una sanció de quatre-cents euros (400 €), donada la
reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb 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 solt un animal potencialment
perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 3
d’octubre de 2015, d’acord amb l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON. 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 (IPMA 891/2015):
PRIMER. Imposar a la senyora Maria Teresa, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat
inscrit al Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012603 i identificat
amb el microxip 981098104844574, 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.
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SEGON. 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 (IPMA 138/2016):
PRIMER. Imposar al senyor Osvaldo, una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
fugida o pèrdua el dia 7 de gener de 2016 i el dia 22 de febrer de 2016, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. 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 (IPMA 431/2016):
PRIMER. Imposar al senyor Sergio, 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 19 de maig de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

7. Acceptar parcialment l’ajut econòmic atorgat per la Generalitat de Catalunya, per un
import de 151.169,50€, i l’atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de
89.176,40€, com ajuts extraordinaris atorgats a l’Ajuntament de Terrassa per les
ventades del 9 de desembre de 2014 a la ciutat, i corresponent a una part del total de les
despeses executades i abonades dins l’any 2015.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar parcialment l’ajut econòmic atorgat per la Generalitat de Catalunya, per un
import de cent cinquanta-un mil cent seixanta-nou euros amb cinquanta cèntims (151.169,50€), i
l’atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de vuitanta-nou mil cent setanta-sis euros
amb quaranta cèntims (89.176,40€), com ajuts extraordinaris atorgats a l’Ajuntament de Terrassa
per les ventades del 9 de desembre de 2014 a la ciutat, i corresponent a una part del total de les
despeses executades i abonades dins l’any 2015.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció
de Serveis de Cooperació Local, Coordinació de Concertació i Assistència Local, Àrea de
Presidència, de la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

8. Ratificar la resolució núm. 7590, de 4 d’octubre de 2016, que aprova la presentació de
sol·licitud de la subvenció, per part del servei Promoció industrial, al Servei d'Ocupació
de Catalunya destinada al Programa de projectes innovadors experimentals 2016-2017
per un import de 150.000,00 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 7590, de 4 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar la sol•licitud de subvenció i el Pla d’execució anual al Servei Públic
d’ocupació de Catalunya, per part del Programa de Promoció industrial, per un import de cent
cinquanta mil euros (150.000,00€) per realitzar el Programa Projectes innovadors i
experimentals.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.

9. Ratificar la resolució núm. 7662, de 5 d’octubre de 2016, que aprova la presentació de
sol·licitud de pròrroga de l'actuació "Pla Estratègic d'Economia Social a Terrassa i
metodologies d'aplicació a la Comarca" a la Diputació de Barcelona, per ampliar el
termini d'execució del projecte fins al 31 de maç de 2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 7662, de 5 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Pla Estratègic
d’Economia Social a Terrassa i metodologies d’aplicació a la Comarca”, a la Diputació de
Barcelona, per ampliar el termini d’execució fins al 31 de març de 2017.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.

10. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de
Terrassa, SA, al Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la realització del
“Projecte Treball als Barris 2016”, amb un cost total de 1.370.173,37 €. L’import total de
la subvenció que es sol·licita és de 1.197.138,62 €.
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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PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de
Terrassa, SA, al Departament de Treball, Afers Socials i Família d’acord amb la- Resolució
TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per a la realització del Projecte Treball als Barris 2016, amb un
cost total de 1.370.173,37 €. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 1.197.138,62€
SEGON. L’import de 173.034,75 € corresponent a les despeses no subvencionables, anirà
amb càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte (s’adjunta
quadre resum).
TERCER. Notificar el contingut del present acord a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè el facin efectiu.

11. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers
Socials i Família per part de Foment de Terrassa, SA destinada al “Programa
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya”, Joves per l'ocupació,
per un import de 256.555,00 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers
Socials i Família per part de Foment de Terrassa, SA d’acord amb la Resolució TSF/1912/2016,
d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a
l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació, per un import de dos
cents cinquanta-sis mil cinc cents cinquanta-cinc euros (256.555,00 €)
SEGON. L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de quaranta-sis mil
nou cents vint-i-set euros amb vuitanta-cinc cèntims (46.927,85 €)
corresponent al
cofinançament dels costos de contractació i indemnització per fi de contracte del personal que
desenvolupa aquest projecte, anirà amb càrrec al pressupost de la societat municipal Foment
de Terrassa, SA.

12. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 264.000 € per realitzar el
“Programa Fem Ocupació per a Joves” amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de
60 joves de Terrassa en empreses del municipi.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 264.000 € per realitzar el
Programa Fem Ocupació per a Joves amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 joves
de Terrassa en empreses del municipi.
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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13. Convocar el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a
l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats
de suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’hivern
2016. Exp. GESAD 62/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6868, de 14 de setembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Convocar el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a
l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats de
suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’hivern 2016,
d’acord amb l’Annex H de les Bases específiques que han de regir l’atorgament de
subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i
serveis d’utilitat pública i interès social desenvolupats durant l’any 2016.
SEGON. Carregar l’import atorgat, fins a 90.000,00 €, a l’aplicació pressupostària
3313.23102.48000.
TERCER. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Tauler d’anuncis i edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i
fins a 10 dies naturals després de la publicació al BOPB.
QUART. Determinacions específiques i concreció de l’annex H de les Bases en relació als
articles que s’esmenten:
a) Base 2.4. El calendari de les activitats serà del 27 de desembre de 2016 al 5 de gener de
2017.
b) Base 3 A) L’horari d’atenció als infants serà de matí i/o tarda.
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquesta resolució a la Intervenció General per tal de donar
compliment al que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
SISÈ. Publicar aquesta convocatòria a la Tauler d’anuncis i edictes de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Terrassa.

14. Donar compte de l’informe de valoració tècnica de les propostes resultants del
procés de participació per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2017.
En aquest punt, intervé la regidora Sra. Meritxell Lluís, que trasllada quines han estat les
valoracions i conclusions que consten en l’informe de referència i que es transcriurà
posteriorment.

Informe de valoració tècnica de les propostes resultants del procés de participació per a
l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2017.
Per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. 5786 de data 6 de juliol de 2016 van ser aprovades
les Bases del procés de participació per a l’elaboració dels Plans d’Acció Municipal 2017.
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En elles s’estableix que una Comissió Tècnica formada per tècnics i tècniques de diferents
serveis municipals elevarà un informe de cadascuna de les propostes presentades, que hagin
tingut el mínim de suports establerts, a la Comissió Política de Qualitat Democràtica i a la Junta
de Govern local.
Aquest informe valorarà si les propostes compleixen els requeriments establerts en la base 11:
- La legalitat: totes les propostes d’actuacions han d'ajustar-se a la legalitat vigent.
- Competència municipal: les propostes han de ser competència de l’Ajuntament. Per tant, no
seran vàlides les que ho siguin d’altres administracions o entitats.
- Viabilitat tècnica i econòmica: les propostes s’han de poder realitzar tècnicament durant l’any
2017 i poder ser finançades amb recursos propis.
- Que la proposta sigui d’interès general i no respongui a interessos particulars.
Una vegada finalitzat el període de presentació de propostes i recollida de suports, s´han
presentat un total de 354 propostes que han obtingut 4.850 suports: www.terrassa.cat/pam
La base 10 estableix que les propostes per ser valorades tècnicament han de superar la
mitjana de suports de totes les propostes, tenint en compte que aquelles que no superin l’1%
dels suports no s’inclouran en la comptabilització de la mitjana.
Aplicats aquests criteris, 122 són els mínims suports que han de tenir les propostes per ser
valorades tècnicament.
Veient les propostes presentades així com el número de suports de cadascuna d’elles, les
propostes que superen aquest mínim de suports són les següents:
• Equiparar Terrassa amb Sabadell en les dues zones del Sistema de Transport Integrat
(295 suports)
• Construcció d’un camp polivalent al barri de Les Fonts per a us conjunt Fútbol-Rugby
(248 suports)
• Adequació Centre Obert Grup Colònies Ca n'Anglada (207 suports)
• Pàrquing gratuït a Mútua i Hospital (203 suports)
• Construcció d'un camp de futbol americà (186 suports)
• Cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar pàrquing (156 suports)
• Estudi de la seguretat de les naus properes a l'Escola El Cim (136 suports)
• Carril bici entre el barri del Centre i els jutjats (La Cogullada i Segle XX) (132 suports)
Seguint els criteris establerts anteriorment la comissió tècnica, a partir dels informes elaborats
pels diferents serveis municipals, informa que:

Nº PROPOSTA
37
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CONTINGUT
Cobrir la pista
exterior de Can
Jofresa i asfaltar
parking

COMPETÈNCIA
INTERÈS
LEGALITAT
MUNICIPAL
GENERAL
SI

SI

SI

VIABILITAT VIABILITAT
TÈCNICA ECONÒMICA
SI

SI
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59

Equiparar Terrassa
amb Sabadell 2
zones sistema de
transport integrat

241

NO

-

-

-

-

Construcció de
camp de futbol
americà

SI

SI

SI

NO

NO

283

Construcció d’un
camp polivalent en
el barri de Les
Fonts per a ús
conjunt futbolrugby

SI

SI

SI

SI

SI

341

Adequació Centre
Obert Colònies de
Ca n'Anglada

SI

SI

SI

SI

SI

180

Parking gratuït
Mútua i Hospital

NO

-

-

-

-

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

327

216

Estudi de la
seguretat de les
naus properes a
l'Escola del Cim
Carril bici entre el
barri del Centre i
els Jutjats
(Cogullada i Segle
XX)

S’adjunten els informes de valoració de cadascuna de les propostes com annex a aquest
informe.
Així doncs, tal i com s’estableix a la base 8, s’eleva aquest informe a la Comissió Política de
Qualitat Democràtica i a la Junta de Govern local.

1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

Descripció
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37
COBRIR LA PISTA EXTERIOR DE CAN JOFRESA I ASFALTAR PARKING
El pavelló de Can Jofresa disposa de pistes exteriors annexes,
molt utilitzades actualment, però de les que no se'n pot fer ús en
cas de pluja. Cobrir aquestes pistes seria una millora important
per les instal·lacions esportives que beneficiaria no només als
clubs que en fan ús regularment sinó també a qualsevol activitat
o jornada esportiva que s'hi realitzi. Asfaltar i marcar les places de
pàrquing també seria una millora important pels usuaris.
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Barri
Tema
Nº de suports obtinguts

Can Jofresa- equipament de ciutat
Esports
156

2.- VALIDACIÓ
Si / No
Competència mpal.

Sí

Legalitat

Sí

Interès general

Sí

Observacions
La competència respecte la construcció d’equipaments
esportius és compartida entre la Generalitat de Catalunya i
els ens locals
L’espai on es proposa l’actuació disposa de la qualificació
urbanística d’equipament esportiu.
L’Ajuntament de Terrassa té en consideració la difusió i el
suport de la pràctica esportiva com un element d’interès
general en tant que la realització d’activitat física és un
factor que afecta positivament a la salut de les persones, i
de la mateixa manera promou i facilita que es portin a
termes projectes esportius per part d’entitats ciutadanes
sense afany de lucre, ja què aquest fet ajuda a millorar i
enfortir el teixit social i el desenvolupament personal dels
individus dins del col·lectiu.
La disposició d’equipaments esportius coberts possibilita la
realització d’activitats d’interès general de ciutat a més de
les específiques del clubs o entitats esportives practicants
d’una disciplina esportiva.
La utilització dels equipaments coberts per la realització
dels programes del esport escolar (oberts a tota la
ciutadania) així com d’altres d’esports d’exhibició
garanteixen l`interès general de la proposta

3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No

Viabilitat tècnica

Sí

Viabilitat econòmica

Sí
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Observacions / Impactes
Les propostes fa referència a espais disponibles dins d’un
equipament esportiu municipal. Aquests espais reuneixin
les característiques físiques necessàries per poder dur a
terme les propostes.
Cal procedir a la redacció de projecte executiu.
El projecte es pot realitzar durant el 2017 i ser finançat amb
recursos propis
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1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

Descripció

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts

59
EQUIPARAR TERRASSA AMB SABADELL 2 ZONES SISTEMA
TRANSPORT INTEGRAT
Segons Google Maps Terrassa - Rambla està a 25,8 km de
Barcelona Provença (amb peatge), per posar un exemple. Per
altra banda, Sabadell - Rambla està a 26,2 km. de Barcelona
Provença (sense peatge). Perquè els 215.000 terrassencs hem de
pagar 3 zones en el sistema de transport integrat, mentre que els
de Sabadell només en paguen dues? Un bitllet trimestral normal
costa 192€ als sabadellencs, mentre que els terrassencs en
paguem 269€: un 40% més car. Cal equiparar aquest cost del
transport municipal per millorar la qualitat de vida dels
terrassencs.
Tota la Ciutat
Mobilitat i transports
295

2.- VALIDACIÓ
Si / No
Competència mpal.

NO

Observacions
La competència per establir el règim tarifari del sistema
integrat de transport no és de l’Ajuntament de Terrassa.
Per això no s’entra a valorar la resta d’aspectes

Legalitat

Interès general

3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No

Observacions / Impactes

Viabilitat tècnica

Viabilitat econòmica
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1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

241
CONSTRUCCIÓ DE CAMP DE FUTBOL AMERICÀ
Sol·licitem la construcció d'un camp per la practica del futbol
americà, esport amb mes de 20 anys de historia a la ciutat de
Terrassa, i actualment campions de Catalunya en categories
sènior masculí i junior masculí.
Les instal·lacions no ha d'esser exclusives, poden estar
compartides amb altre entitat esportiva compatible.

Descripció

Amb mes de 100 fitxes federatives a l'entitat, i un 70% d'aquestes
en les categories inferiors, estem preparats per realitzar tasques
d'inclusió social del jovent, degut a les característiques del nostre
esport.
Com a esport minoritari, les opcions de créixer son mínimes, el fet
de disposar d'instal·lacions de manera fixa, pot fer que el
creixement de l'entitat sigui exponencial, cosa que s'aprofitarà
per assolir noves fites.
Tota la ciutat
Esports
186

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts
2.- VALIDACIÓ

Si / No

Observacions
La competència respecte la construcció d’equipaments
esportius és compartida entre la Generalitat de Catalunya i
els ens locals

Competència mpal.

Sí

Legalitat

Sí

Caldrà que l’espai a on es plantegi l’actuació disposi de la
qualificació urbanística d’equipament

Sí

L’Ajuntament de Terrassa té en consideració la difusió i el
suport de la pràctica esportiva com un element d’interès
general en tant que la realització d’activitat física és un
factor que afecta positivament a la salut de les persones, i
de la mateixa manera promou i facilita que es portin a
termes projectes esportius per part d’entitats ciutadanes
sense afany de lucre, ja què aquest fet ajuda a millorar i
enfortir el teixit social i el desenvolupament personal dels
individus dins del col·lectiu.
La disposició d’equipaments esportius en camps grans i
amb paviments de gespa artificial possibilita el màxim nivell
d’utilització tant a nivell dels programes de promoció de
l’esport escolar (oberts a tota la ciutadania en edat escolar)

Interès general

Acta reunió Junta Govern Local
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com per atendre les activitats de les entitats esportives
practicants d’una disciplina esportiva específica (en aquest
cas futbol americà, o d’altres com rugby, futbol,....)
3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No

Viabilitat tècnica

No

Viabilitat econòmica

No

Observacions / Impactes
Tot i que hi ha espais dins del municipi catalogats com a
parcel·les destinades a Equipaments Esportius amb
capacitat per acollir un equipament d’aquestes
característiques, cal fer els estudis i treballs previs per tal
de concretar destí final dels espais disponibles exercici
previst en la revisió del Pla d’Equipaments Esportius
Municipals. Una vegada es disposes d’ubicació cal fer els
estudis i avant-projectes per la construcció d’un
equipament d’aquestes característiques, per després
procedir a la redacció de projecte executiu un cop es
concreti el possible espai d’implantació del nou
equipament.
Tot aquest treball, independentment de la quantificació
econòmica no és possible realitzar-lo en un any.
Sense tenir definida una ubicació exacte de les disponibles
a nivell municipal es fa del tot impossible justificar la
viabilitat econòmica, ja que les característiques físiques
dels terrenys i la seva situació condicionen directament el
pressupost d’execució del projecte.

1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

Descripció

Acta reunió Junta Govern Local

283
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO POLIVALENTE EN EL BARRIO DE
LES FONTS PARA USO CONJUNTO FÚTBOL-RUGBY
Durante los últimos años, dos clubes deportivos de nuestra
ciudad no han podido contar con unas instalaciones propias para
la práctica óptima de sus deportes, teniendo que utilizar de
manera provisional diferentes equipamientos municipales para
poder seguir compitiendo en representación de nuestra ciudad.
Estos clubes, la Unió Esportiva Les Fonts y el Club de Rugby
Carboners de Terrassa, han experimentado un fuerte crecimiento
en el número de jugadores y seguidores, pero ven peligrar su
existencia debido a esta situación de provisionalidad que dura
más de 5 años. Facilitándoles unas instalaciones adecuadas, se
ayudaría a promover la práctica del deporte en nuestra ciudad,
con los beneficios que conlleva para la salud y los hábitos de vida
saludables de todos los ciudadanos, y se realizaría un refuerzo
educativo y cívico promoviendo los valores inherentes a estos
deportes: respeto, deportividad, perseverancia, esfuerzo, unión,
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amistad, etc.
Actualmente, la UE Les Fonts cuenta con 6 equipos, y el Club de
Rugby Carboners de Terrassa lo forman 4 equipos federados y
una escuela formativa. En definitiva, más de 250 personas que
necesitan consolidarse en la práctica de sus deportes y contar con
un lugar adecuado para seguir entrenando y jugando, para seguir
promoviendo la vida saludable y para seguir representando con
orgullo a nuestra ciudad.
Por todo ello, proponemos la construcción de un campo
polivalente en el barrio de Les Fonts, en los terrenos municipales
que el Ayuntamiento ya ha asignado a este fin, que permita la
práctica tanto del fútbol como del rugby en las mejores
condiciones posibles.
Tota la ciutat
Ciutadania
248

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts
2.- VALIDACIÓ

Si / No
Competència mpal.
Legalitat

Interès general

Acta reunió Junta Govern Local

Sí
Sí

Sí

Observacions
La competència respecte la construcció d’equipaments
esportius és compartida entre la Generalitat de Catalunya i
els ens locals
L’espai a on es proposa l’actuació disposa de la qualificació
urbanística d’equipament esportiu
L’Ajuntament de Terrassa té en consideració la difusió i el
suport de la pràctica esportiva com un element d’interès
general en tant que la realització d’activitat física és un
factor que afecta positivament a la salut de les persones, i
de la mateixa manera promou i facilita que es portin a
termes projectes esportius per part d’entitats ciutadanes
sense afany de lucre, ja què aquest fet ajuda a millorar i
enfortir el teixit social i el desenvolupament personal dels
individus dins del col·lectiu.
La disposició d’equipaments esportius en camps grans i
amb paviments de gespa artificial possibilita el màxim nivell
d’utilització tant a nivell dels programes de promoció de
l’esport escolar (oberts a tota la ciutadania en edat escolar)
com per atendre les activitats de les entitats esportives
practicants d’una disciplina esportiva específica (en aquest
cas rugby, futbol.....)
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3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No

Viabilitat tècnica

Sí

Viabilitat econòmica

Sí

Observacions / Impactes
Es disposa de terreny de propietat municipal ,amb la
qualificació urbanística d’equipament esportiu, ubicat al Pla
de Les Fonts entre el Carrer Caterina Albert i la Plaça
Aurora Bertrana que permet la implantació d’un nou camp
poliesportiu de rugby i futbol. Es disposa de projecte bàsic
redactat l’any 2010, de tal manera que es pot procedir a
l’encàrrec i redacció de projecte executiu, que definirà els
costos definitius de l’equipament.
L’execució per fases del projecte por permetre que
s’iniciin les obres el 2017.

1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

Descripció

Barri

Acta reunió Junta Govern Local

341
ADEQUACIÓ CENTRE OBERT GRUP COLÒNIES CA N’ANGLADA
Millora Protecció contra incendis i supressió de barres.
Per poder donar resposta al projecte de Centre Obert Grup
Colònies ca n’anglada, s’han d’adequar les instal·lacions a la
normativa actual, i a la millora del ben estar del infants i joves.
Actuacions que s'han de realitzar complir normativa actual són:
- TREBALLS GENERALS - ENDERROCS - GESTIÓ DE RESIDUS
- TANCAMENTS I DIVISÒRIES
- NOVA ESCALA
- NOVA
RAMPA D'ACCÉS
- RAMPA ACCÉS SALA
- TANCAMENTS I
DIVISÒRIES PRACTICABLES - REVESTIMENTS - PAVIMENTS COBERTES - EQUIPAMENTS
El centre Obert de Grup Colònies Ca n’Anglada:
Es centre en la prevenció de situacions en risc d’exclusió social
durant la infància i adolescència. Ens trobem en un moment difícil
on aquest risc social ve donat per diferents aspectes: un entorn
socio-econòmic no favorable, la pèrdua dels rols familiars i les
problemàtiques pròpies de l’individu (diversitat funcional, salut
mental...).Degut a aquestes causes, ens trobem amb una realitat
on molts d’aquests infants i joves no poden accedir a les diferents
propostes en el temps de lleure basant-se així la seva activitat en
estar al carrer sense cap mena d’adult com a referent educatiu. El
nostre objectiu és oferir un servei d’atenció a la infància,
adolescència i a les famílies més vulnerables realitzant una tasca
educativa i preventiva en xarxa amb els diferents agents que
actuen amb l’infant i el jove, basant-la en l’educació social per
contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquests. Es pretén
que cada persona realitzi un procés educatiu personal
compartint-lo amb la resta d’iguals, educadors/es i la realitat
territorial que els envolta.
Ca n’Anglada
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Tema
Nº de suports obtinguts

Serveis Socials
202

2.- VALIDACIÓ
Si / No

Competència mpal.

Sí

Legalitat

Sí

Interès general

Acta reunió Junta Govern Local

Sí

Observacions
Els Centres Oberts són competència pròpia. Per tal de
poder desenvolupar aquesta competència municipal,
l’Ajuntament requereix de Centres Oberts a la ciutat, siguin
propis o concertats. Per aquest motiu interessa disposar
d’entitats socials a la ciutat, que actualment ja estiguin
desenvolupant aquesta tasca i establir els mecanismes
d’adequació de l’equipament d’acord amb la normativa
vigent pel desenvolupament de l’activitat. En aquest sentit
estarem propiciant el desenvolupament de Centres Oberts
a la ciutat d’acord amb la normativa vigent.
L’Ajuntament de Terrassa compta actualment amb Centres
Oberts, reconeguts i regulats a través del Reglament
municipal per a la prestació de serveis socials de
l’Ajuntament de Terrassa, i es troben definits en la Cartera
de serveis (annex II del Reglament).
Els Centres Oberts queden contemplats en el següent marc
legal i normatiu:
- La Llei 12/2007, de serveis socials, on contempla els
Centres Oberts dins els serveis d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
- Reglament municipal per a la prestació de serveis
socials de l’Ajuntament de Terrassa. Publicat al
BOPB el 16/01/2012, on queden definits dins la
Cartera de serveis (Annex II).
1- Interès municipal vers la proposta
La proposta és d’interès general, en ser un projecte de
caire social, a més a més, hi ha un gran interès municipal en
ampliació de places de Centre Obert a la ciutat.
El Centre Diari és un espai que desenvolupa una
intervenció socioeducativa des del lleure per afavorir el
creixement integral dels infants i joves del barri. Com a
projecte es caracteritza per ser inclusiu i socialitzador,
alhora que amb caràcter preventiu, contextualitzat al
territori i per treballar en l’entorn habitual de l’infant o
jove.
Durant el 2016 s’ha treballat amb més de 80 infants i 40
famílies.
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3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Sí / No
Viabilitat tècnica

Sí

Viabilitat econòmica

Sí

Observacions / Impactes
És viable perquè es podria fer durant el 2017, tot i que
resta pendent una valoració tècnica específica relativa a
l’adequació de l’equipament, d’acord amb la normativa
vigent.
Sí, tot i que resta pendent valorar amb detall el cost
econòmic, així com diverses opcions possibles alhora de
desenvolupar la proposta (subvenció, nou espai, etc.)

1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número
Nom

Descripció

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts

180
PARQUING GRATUÏT MÚTUA I HOSPITAL
Accedir a la Mútua/ Hospital de Terrassa per fer-te una prova o
bé visitar a un pacient, mai es fa per plaer. Així que proposo que
s'habiliti un pàrking públic amb un limitació mínima de dues hores
gratuïtes. Aquesta acció hauria de ser un dret de tots els
ciutadans.
Tota la ciutat
Mobilitat i transports
203

2.- VALIDACIÓ
Si / No
Competència mpal.

No

Observacions
Tal i com està plantejada la proposta es tracta d’habilitar
un aparcament pels usuaris i usuàries d’un servei d’àmbit
supralocal que no és competència municipal. Per això no
s’entra a valorar la resta d’aspectes .

Legalitat

Interès general

3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No

Observacions / Impactes

Viabilitat tècnica

Viabilitat econòmica

Acta reunió Junta Govern Local
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1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número

327
ESTUDI DE LA SEGURETAT DE LES NAUS PROPERES A L’ESCOLA
EL CIM
L'estat de conservació de les naus de les fàbriques de l'Escola
el Cim generen desconfiança pel que fa a la seva seguretat. La
caiguda recent d'encavallades, així ho confirma. Ara, amb
l'oportunitat que ofereix aquest procés participatiu, insistim
en el fet que cal elaborar un estudi tècnic que garanteixi la
seguretat o bé que descrigui les actuacions necessàries per
fer-la possible.
Ca n’Aurell
Urbanisme
136

Nom

Descripció

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts
2.- VALIDACIÓ

Si / No

Competència mpal.

Si

Legalitat

Si

Interès general

Si

Observacions
Pel que fa a les naus de propietat municipal es tracta de
l’obligació que té l’Ajuntament de conservar els
immobles de la seva propietat.
Pel que fa a les naus de titularitat privada, l’acció de
l’Ajuntament s’emmarca en la competència municipal
en matèria d’urbanisme
Article 25.2.a de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les bases de règim local, modificada per la llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (article 1.8)
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
text refós de la llei d’Urbanisme
RDL 7/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text
refós de la llei del sòl i Rehabilitació urbana
Normes urbanístiques del POUM

3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No
Viabilitat tècnica

Si
-

Acta reunió Junta Govern Local

Observacions / Impactes
Naus de titularitat Municipal: Contractació d’un
estudi en el que es dictamini l’estat general de les
edificacions i dels espais i si és necessari, que
proposi mesures correctores.
Per les naus de titularitat privada, s’hauria de
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sol·licitar a la Junta de Compensació que aporti un
informe sobre l’estat de les mateixes.
Viabilitat econòmica

Si

- Pot ser finançat amb recursos propis

1.- IDENTIFICACIÓ PROPOSTA
Número

216
CARRIL BICI ENTRE EL BARRI DEL CENTRE I ELS JUTJATS (LA
COGULLADA I SEGLE XX)
Proposem la remodelació de la Rambla d'Ègara, la plaça del
Doré i la Rambleta del Pare Alegre, per fer possible una
connexió còmoda i segura per a que les persones que es
desplacen amb bicicleta des del Centre fins als Jutjats i els
barris de la Cogullada i el Segle XX. Actualment, ja hi ha força
volum de ciclistes que passen per aquest eix, i aquesta
actuació faria que moltes més persones s'animessin a fer
servir la bicicleta, i deixar el cotxe o la moto. La solució tècnica
podria ser un carril bici o un carril bus-taxi-bici, com a la
Rambla. Caldrà veure les diferents opcions.
Tota la Ciutat
Mobilitat i transports
132

Nom

Descripció

Barri
Tema
Nº de suports obtinguts
2.- VALIDACIÓ

Si / No
Competència mpal.

Si

Legalitat

Si

Interès general

Si

Observacions
Aquesta acció s’emmarca en la competència municipal
en matèria d’infraestructura viària i trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat.
Article 25.2. lletres d i g de la llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, modificada per la
llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (article 1.8)

3.- VALORACIÓ TÈCNICA
Si / No
Viabilitat tècnica

Acta reunió Junta Govern Local

Si

Observacions / Impactes
En primer lloc cal l’elaboració d’un estudi per tal de
valorar la tipologia que hauria de tenir la implantació
d’un carril bici fins els Jutjats. En aquest sentit és viable
tècnicament la seva elaboració durant el 2017
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Viabilitat econòmica

Si

Ja sigui un estudi executiu sobre la implantació d’un
carril bici amb la configuració actual de la Rambleta com
inclòs en un estudi preliminar per la reurbanització de la
Rambleta del Pare Alegre.

Els membres de la Junta de Govern Local presents a la reunió es donen per assabentats del
contingut de l’informe anterior, i mostren la seva conformitat unànime amb que les cinc
propostes que compleixen amb els requeriments de legalitat, competència municipal, viabilitat
tècnica i econòmica, i que es consideren d’interès general, siguin incorporades al Pla d’Acció
Municipal per al 2017. També mostren el seu posicionament favorable a que es promogui
l’adopció d’acords de Junta de Portaveus que recullin la voluntat favorable de l’Ajuntament
respecte les accions que persegueixen la gratuïtat de l’aparcament a Mútua i Hospital, i
respecte l’equiparació de Terrassa amb Sabadell respecte la zona del sistema de transport
integrat.

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

El secretari

Isidre Colás i Castilla

Acta reunió Junta Govern Local

Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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