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

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Carme Labòria i Rojas
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

16/2014

19-SETEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en dinou de setembre de l'any
dos mil catorze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells 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.
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.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 5 de setembre de 2014. (Reunió
15/2014)
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 5 de setembre de 2014
(Reunió 15/2014).

Acta Junta Govern Local

Pàgina 1

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 100/2014, IPMA 146/2014 i IPMA
242/2014.)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €)
segons 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 considerats
potencialment perillosos, en relació amb el gos inscrit al Registre d’animals de companyia amb la
referència GO-0009338 i amb microxip 985121013226131, incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7
de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats 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.
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 contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un
gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar a la via o espai públic el dia 8 de
març de 2014, 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.
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 contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar 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, 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 6 de
maig de 2014, 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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3. Requerir la reposició d’una finca emplaçada a Can Font de Ribatallada, d'aquesta ciutat,
a l'estat anterior a l'execució de les obres, mitjançant l'enderroc del cobert i del dipòsit
d'aigua il·legalment construïts, així com la reposició del seu terreny a seu estat inicial.
SODI 34/2011.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- No admetre a tràmit els escrits presentats els dies 25 de febrer i 28 de juny de 2013
per extemporaneïtat en la seva presentació.
SEGON.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment, i en
conseqüència requerir a l’interessat per tal que en el termini d’un mes procedeixi, mitjançant el
present procediment de restauració, a la reposició de la finca emplaçada a Can Font de
Ribatallada, d’aquesta ciutat, a l’estat anterior a l’execució de l’actuació infractora, mitjançant
l’enderroc del cobert i del dipòsit d’aigua il·legalment construïts, així com la reposició del terreny
al seu estat inicial.
TERCER.- Requerir que dins el mateix termini d’un mes aporti un certificat, emès per tècnic
competent i visat pel corresponent Col·legi, així com un reportatge fotogràfic acreditatiu de la
correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir que en cas d’incompliment del termini establert en l’apartat anterior,
s’acordarà, per part d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present expedient
administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut de l’article
225 del Decret Legislatiu 1/2010, de3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària de les obres, a
càrrec de la persona interessada en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador
CINQUÈ.- Donar audiència als interessats per un termini de quinze dies, d'acord amb allò que
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per tal que, si ho consideren oportú, al·leguin tot allò que
estimin convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració acordada.
SISÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

4. Ratificar la resolució núm. 6851 de 31 de juliol de 2014, on es compareix en el recurs
contenciós administratiu de referència interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr.
Carlos Montero Reiter, en nom de Banco Popular Español, SA., davant el Jutjat contenciós
administratiu núm. 14 de Barcelona contra les resolucions números 2061 i 2062 dictades
el 28 de febrer de 2014 per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i
Territori de l'Ajuntament de Terrassa. CORE 245/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6851, de 31 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 245/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals en nom de Banco Popular Español, SA., davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona, contra les resolucions números 2061 i 2062 dictades el 28
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de febrer de 2014 per la tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa, en què es desestimaven les al·legacions presentades el 5 de
desembre de 2013 per l’entitat bancària, en relació a la resolució número 9676, de 25 d’octubre
de 2013, dictada també per la tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori,
derivada de l’expedient de gestió urbanística HADI 353/2013 i HADI 354/2013, relatiu als
habitatges emplaçats als carrers de Cardenal Cisneros i Miquel Servet de Terrassa,
respectivament.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-245/2014,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.

5 Ratificar la Resolució núm. 6672 de 23 de juliol de 2014, on s'interposa recurs
contenciós administratiu en nom de l'Ajuntament de Terrassa contra l'Acord del Jurat
d'expropiació de Catalunya, Secció de Barcelona, de data 17 de juny de 2014 en referència
a l'expedient de preu just número 11137-13.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6672, de 23 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Interposar recurs contenciós administratiu, en nom de l’Ajuntament de Terrassa contra
l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona, de data 17 de juny de 2014,
notificat el dia 9 de juliol de 2014, en referència a l’expedient de preu just número 11137-13, finca
afectada: carrer de Sant Damià, 00, de Terrassa, en què estima en part el requeriment interposat
per l’Ajuntament de Terrassa contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció
Barcelona, la qual cosa comporta acceptar les al·legacions referides a les mostres referides a
l’estudi de mercat i les al·legacions referides a la taxa de variació interanual i es desestimen la
resta de peticions.
SEGON.- Designar la Procuradora dels Tribunals, Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu a interposar.

6. Acceptar el termes de la Clàusula addicional vintena al conveni de serveis establert amb
el Servei Català de la Salut, per a les prestacions i sistema de pagament de l’activitat
prevista en el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva pel període de l’1 de
gener fins el 31 de desembre de 2014, per un import màxim de 111.088,70 €. INSU 05/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar els termes de la Clàusula addicional vintena al conveni de serveis establert
amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) en data 30 d’octubre de 1995, per a les prestacions i
sistema de pagament de l’activitat prevista en el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva pel període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2014, la qual fixa les
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prestacions i el sistema de pagament de l’activitat prevista, per un import màxim de 111.088,70 €
(cent onze mil vuitanta-vuit euros amb setanta cèntims), que gestiona el servei de Salut i
Comunitat de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de
Terrassa, per a l’exercici 2014.
SEGON.- Ingressar aquest import al següent compte pressupostari 3413.31202.36004.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

7. Acceptar la subvenció de 18.000 € atorgada pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, per activitats d’ens locals amb PLJ, Baumann
Oficina Jove i BaumannLab. INSU 14/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- .- Acceptar la subvenció de 18.000,00 € atorgada pel Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya, per a activitats d’ens locals amb PLJ, Baumann Oficina
Jove (9.126,00 €) i BaumannLab (8.874,00 €).
SEGON.- Ingressar l’import de 18.000,00 € al compte pressupostari 3465.45002.23408.

8. Donar compte de la Resolució núm. 7208 de 31 de juliol de 2014, que prorroga des de l’1
de setembre de 2014 fins al 28 de febrer de 2015, amb l’empresa Ambitec Servicios
Ambientales, S.A.U i Natural i Art Jardiners SL, el contracte de serveis de manteniment de
zones verdes, per un import de 332.947,74 €. ECAA 74/2010
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 7208, de 31 de juliol de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Prorrogar des de l’1 de setembre de 2014 fins al 28 de febrer de 2015, amb l’empresa
Ambitec Servicios Ambientales, S.A.U. (NIF A-65208084), el contracte de serveis de
manteniment de la zona verda Est (Lot número 1), per un import de tres-cents trenta-dos mil noucents quaranta-set euros amb setanta-quatre cèntims (332.947,74 €), IVA inclòs.
SEGON.- Prorrogar des de l’1 de setembre de 2014 fins al 28 de febrer de 2015, amb l’empresa
natural i Art Jardiners, SL (NIF b-63.371.793), el contracte de serveis de manteniment de la zona
verda Oest (Lot número 2), per un import de tres-cents tres mil cinc-cents vint-i-dos euros amb
vint cèntims (303.522,20 €), IVA inclòs.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquesta
pròrroga aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1438.17101.22799 dels pressupostos
municipals corresponents.

Any 2014

Any 2015

Ambitec Servicios Ambientales, SAU

221.965,16 €

110.982,58 €

Natural i Art jardiners, SL

202.348,13 €

101.174,07 €
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L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, 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.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les empreses Ambitec Servicios
Ambientales, SAU i Natural i Art jardiners, SLi als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.

9. PROPOSTES URGENTS
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se per
unanimitat dels membres presents.

Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els
quals són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Presentar la sol·licitud a la Convocatòria pública de subvencions per al foment
d’activitats de les Juntes Arbitrals de Consum publicada al BOE núm. 217 de 6 de setembre de
2014. El pressupost total del projecte és de 114.000 € per al qual existeix crèdit suficient al
pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta Resolució als interessats i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

10. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 9 hores i 50 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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