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
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno
Eva Herrero i Alonso

Altres assistents

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

07/2014

11-ABRIL-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data onze d’abril de l'any
dos mil catorze es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència del Primer Tinent
d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Alfredo Vega i
López.
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 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 21 de març de 2014. (Reunió 06/2014)
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 21 de març de 2014 (Reunió
06/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 535/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la senyora Laura, 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-0009589 i amb microxip 981098102803780, 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.

3. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 378/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Adrià, 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 seu gos de raça american pit bull
terrier, 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.

4. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 223/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Eduardo, 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 seu gos de nom Toby i de raça pit
bull, incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença
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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.

5. Autoritzar la comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat pública com a professor, al funcionari de carrera adscrit al Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Alexandre, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

6. Autoritzar la comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a intèrpret musical, a la funcionària de carrera del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyora Carme, de conformitat amb el que estableix la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
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5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

7. Autoritzar la comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada de venda de productes ecològics per compte propi, el funcionari interí de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Domingo, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat privada és de 16 hores setmanals.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

8. Autoritzar la comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada com a professor, el contractat laboral fix de l’escola Municipal La Llar de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Rafael, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
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TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

9. Aprovació inicial de l'expedient de declaració de parcel•la sobrera i alienació directa
d'una porció de sòl de titularitat municipal de 5,65 m² de superfície, emplaçada darrera de
la finca del carrer Pardo Bazan. GSOL 34/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la declaració de parcel·la sobrera de la finca de propietat
municipal que es descriu a continuació:
“URBANA: Porció de sòl, de forma triangular, amb una superfície de cinc metres quadrats i
seixanta-cinc decímetres quadrats (5,65 m²), amb qualificació urbanística d’illa tancada,
(Clau A3.0). LIMITA: Pel Nord i per l’Oest amb la finca del carrer de Pardo Bazán, per l’Est
amb la prolongació del carrer d’Antoni Bros i pel Sud amb la finca del carrer d’Antoni Bros.”
SEGON.- Aprovar la valoració municipal de la finca que es descriu en l’acord Primer, fixada en
l’Informe-Valoració de data 27 de desembre de 2013, per import de 4.224,65 €.
TERCER.- Incoar expedient per alienar la descrita parcel·la sobrera de 5,65 m², ubicada a la part
del darrera de la finca del carrer Pardo Bazan, de propietat municipal, per venda directa al
propietari de la única finca de titularitat privada que hi confronta.
QUART.- Sotmetre els acords presents a informació pública durant un període mínim de 20 dies
hàbils, comptats des del dia següent a l’ultima publicació dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, per tal que puguin presentar-se les observacions i al•legacions que es
considerin convenients.
CINQUÈ.- Notificar els presents acords al Sr. Rafael, en qualitat de titular de la finca que hi
confronta ubicada al carrer Pardo Bazan, i interessat en la compra directa de la parcel·la sobrera
objecte del present, i donar-li audiència per a que en un termini de 10 dies hàbils formulin davant
d’aquest Ajuntament totes les al•legacions que, en el seu cas, estimi oportunes.
SISÈ.- Requerir al Sr. Rafael, per tal que en el mateix termini indicat a l’anterior punt Cinquè,
manifesti formalment a aquest Ajuntament la seva conformitat amb la valoració establerta a
l’Informe-Valoració que s’aprova al dispositiu Segon, per import de 4.224,65 €, i en assumir totes
les despeses (notarials i registrals) i impostos (ITP) que es derivin de la transmissió proposada,
incloses les corresponents a la immatriculació de la finca necessària per a procedir a la seva
alienació.
SETÈ.- Donar compte al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya als efectes que s’emeti l’informe previ que preveu l’article 43 del Decret 336/1988
de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni del ens locals.
VUITÈ.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’àrea de Planificació Urbanística i Territori o a qui la
substitueixi en el càrrec per tal de firmar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquests acords.
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10. Aprovació inicial del Projecte d'expropiació, per taxació conjunta, del bloc 7 (c. Sant
Cosme 198 bis) de l'Illa 15 del Polígon 2 de la Modificació puntual del POUM de Terrassa al
barri de Ca n'Anglada. GSOL 23/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa, pel procediment de taxació conjunta, dels
béns i drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca
n’Anglada, aprovada definitivament en data 26 de març de 2013 pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat, pel que fa al bloc de pisos 7 ubicat al carrer St. Cosme número 198 bis del barri de
Ca n’Anglada.
SEGON.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats
continguda al document número 2 del “Projecte d’expropiació per taxació conjunta del bloc 7
(escala núm. 198 bis del c. Sant Cosme) de l’Illa 15 del polígon 2 de la modificació Puntual del
POUM de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”.
TERCER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació per taxació conjunta del bloc 7 (escala
núm. 198 bis del c. Sant Cosme) de l’Illa 15 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM de
Terrassa al barri de Ca n’Anglada”, elaborat pels serveis tècnics de l’Institut Català del Sòl.
QUART.- Sotmetre l’expedient i l’aprovació inicial de la relació dels béns i drets afectats, a
informació pública durant un termini de vint dies, a fi i efecte que s'hi puguin formular les
al•legacions que s'estimin pertinents, amb la notificació personal corresponent a tots els titulars
dels drets i béns afectats.
CINQUÈ.- Sotmetre el Projecte de Taxació conjunta, que s’aprova mitjançant l’acord Tercer, al
preceptiu tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, en compliment de l’article 113 a)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
SISÈ.- Notificar personalment els fulls d’apreuament a les persones interessades, en compliment
de l’article 113 a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, per tal que puguin formular-hi observacions i reclamacions concernents a la
titularitat o la valoració de llurs drets respectius.
SETÈ.- Notificar el contingut dels presents acords als titulars dels béns i drets de les finques
afectades i a altres possibles interessats en l’expedient administratiu.

11. Ratificació de la resolució núm. 1833 de data 4 de març de 2014 en què es disposa
comparèixer en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Terrassa de 25 d’octubre de 2013 que desestimava el recurs de
reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del
Subsector 1 del Pla de millora urbana PM-FRA0001, Franja Nord, de Terrassa, adoptat en
data 7 de juny de 2013, acte que també s’impugna. CORE 27/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1833, de 4 de març 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 27/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el sr. Lluc Calvo Soler, en nom de Construccions Evolutives SL,
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davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, contra l’acord de la Junta de
Govern de l'Ajuntament de Terrassa de 25 d'octubre de 2013, de desestimació del recurs de
reposició interposat per Construccions Evolutives S.L. contra l'acord d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació del Subsector 1 del Pla de millora urbana PM-FRA0001, <<Franja
Nord>>, de Terrassa, adoptat en data 7 de juny de 2013, acte que també s'impugna.
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.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, 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-27/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.

12. Ratificació de la resolució núm. 1976 de data 5 de març de 2014 en què es disposa la
interposició de recurs contenciós administratiu contra l’acord del conseller de Territori i
Sostenibilitat i president de l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el qual estimava parcialment els recursos d’alçada presentats
contra la resolució de data 26 de setembre de 2012 que determinava, per una banda, que
l’obligació de descontaminació de les empreses mencionades en relació amb el carrer
Gasòmetre, abasta únicament l’ús industrial del sòl; per altra banda, que les tasques de
descontaminació fins l’ús actual del sòl corresponen al propietari i als posseïdors, i,
finalment, desestimava les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Terrassa. CORE
125/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1976, de 5 de març 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 conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’Agència de Residus de
Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 13
de gener de 2014, mitjançant el qual estimava parcialment els recursos d’alçada presentats per
les empreses Gas Natural SDG S.A. i La Propagadora de Gas, SA, contra la resolució de data 26
de setembre de 2012 sobre l’expedient relatiu a la finca ubicada al carrer Gasòmetre núm. 4 en
el sentit de determinar que, l’obligació de descontaminació de les empreses mencionades abasta
únicament a l’ús industrial del sòl, i que les tasques de descontaminació pertinents fins a l’ús
actual de sòl les han de portar a terme el propietari i els posseïdors, en els termes establerts en
l’article 36 de la llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats i que desestima les
al•legacions formulades en data 27 de juny de 2013 per l’Ajuntament de Terrassa contra els
recursos d’alçada.
SEGON.- Designar la Procuradora dels Tribunals Carme Ribas Buyo, 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.
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13. Ratificació de la Resolució núm. 2578 de data 18 de març de 2014 en què es disposa
comparèixer en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa de 7 de juny de 2013 d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació del Subsector 1 del Pla de millora PM-FRA001 Franja Nord de
Terrassa. CORE 381/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 2578, de 18 de març 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 381/2013, interposat per
l’advocat Àlex Subirachs Amigó, en nom dels Srs. i Sres. Anna, Isabel, Martin, Alberto, Francisco
Javier, Maria Angeles, Ignacio, Jorge i Jose Maria, davant el Jutjat contenciós administratiu núm.
2, contra l’Acord de la junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa de 07 de juny de 2013
d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del subsector 1 del Pla de millora PMFRA001 Franja Nord
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.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, 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-381/2013,
interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 2.

14. Donar compte de la Resolució núm. 2447 de data 7 de març de 2014, per la qual
s’accepta la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de Recurs
tècnic per la realització del Pla de prevenció a la urbanització del Molinot. Expedient
GNMA 13/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 2447, de 7 de març de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de
Recurs Tècnic per la realització del Pla de prevenció a la urbanització del Molinot.
SEGON.- Notificar el contingut de la present Resolució a la Diputació de Barcelona i als
departaments que correspongui per a la seva tramitació i compliment.
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15. Ratificar la Resolució núm. 2403 de data 18 de març de 2014 per la qual s’aprova la
sol·licitud de subvenció per concessió directa, per un import de 42.419,00€, destinada a
finançar la contractació del suport necessari per a l’execució del projecte del programa
ACTE.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 2403, de 18 de març de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concessió directa, per un import de quarantados mil quatre-cents dinou euros (42.419,00€), destinada a finançar la contractació del suport
necessari per a l’execució del projecte del programa ACTE.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

16. Licitació del contracte de serveis de monitors als centres d’educació especial Fàtima,
el Pi, i Somriure, i a escoles bressol Espígol, l’Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la
Casona, Coloraines, Vallparadís i Somriures. ECAS 1586/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any

Eventual pròrroga

Durada inicial

Despesa

Durada inicial

Despesa

2014

4 mesos

127.720,00 €

-

-

2015

10 mesos

319.300,00 €

-

-

2016

6 mesos

191.580,00 €

4 mesos

127.720,00 €

2017

-

-

6 mesos

191.580,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de monitors
als centres d’educació especial Fàtima, el Pi, i Somriure, i a escoles bressol Espígol, l’Esquitx,
Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la Casona, Coloraines, Vallparadís i Somriures.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació,
calculant els dos (2) anys de durada inicial, és de sis-cents trenta-vuit mil sis-cents euros
(638.600,00 €), exclòs l’IVA, i una durada del contracte de dos (2) anys, a comptar des de la data
de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, cent quaranta mil quatre-cents noranta-dos euros (140.492,00 €), inclòs l’IVA) es farà
amb càrrec a la partides 3422.32101.22799 (16.332,80 €, inclòs l’IVA) i 3422.32102.22799
(124.159,20 €, inclòs l’IVA).
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Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents 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).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el
director de Serveis d’Educació, que actualment és la Sra. Joan Coma Ainsa, al qual
correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s'anunciarà en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.

17. Licitació del contracte de serveis de formació física continuada i ús d’instal•lacions
esportives i equipaments del cos de la Policia Municipal de Terrassa, per a les activitats
de gimnàstica i manteniment físic. ECAS 1762/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Any

Durada

Despesa

2014

6 mesos

11.100,00 €, exclòs l’IVA

2015

12 mesos

22.200,00 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de formació
física continuada i ús d’instal·lacions esportives i equipaments del cos de la Policia Municipal de
Terrassa, per a les activitats de gimnàstica i manteniment físic.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de
licitació de trenta-tres mil tres-cents euros (33.300,00 €), exclòs l’IVA, i una durada del contracte
de divuit (18) mesos, a comptar des de la data de la seva formalització, que es preveu el 30 de
juny de 2014.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, quaranta mil dos-cents noranta-tres euros (40.293,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92206.162 del Pressupost Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents 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).
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CINQUÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, a la cap
de Formació, que actualment és la Sra. Maria Correa, a la qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar
que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.

18. Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de La Cogullada per a la cessió i gestió de l’equipament sòcioesportiu de La Cogullada, situat a l’Av Joaquim de Sagrera.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de La Cogullada per a la cessió i gestió de l’equipament sòcio-esportiu de
La Cogullada, situat a l’Av Joaquim de Sagrera.
SEGON.- Notificar aquest acord als efectes pertinents.

19. Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de Sant Pere, per a la cessió i gestió del Casal Cívic de Sant Pere,
situat al Passeig 22 de juliol, número 337.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de Sant Pere, per a la cessió i gestió del Casal Cívic de Sant Pere, situat al
Passeig 22 de juliol, número 337.
SEGON.- Notificar aquest acord als efectes pertinents.

20. Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns del Segle XX, per a la cessió i gestió del Casal Cívic del Segle XX,
situat a la Pl. Segle XX, número 11.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns del Segle XX, per a la cessió i gestió del Casal Cívic del Segle XX, situat a
la Pl. Segle XX.
SEGON.- Notificar aquest acord als efectes pertinents.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 11

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

21. Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’INSOC-CEGuadalhorce, per a la cessió i gestió del Local Cívic Guadalhorce, situat al Ca.
Guadalhorce, número 2.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’INSOC-CEGuadalhorce, per a la cessió i gestió del Local Cívic Guadalhorce, situat al Ca.
Guadalhorce, número 2.
SEGON.- Notificar aquest acord als efectes pertinents.

22. Licitació del contracte per el qual s'aprova l'expedient de contractació per adjudicar el
contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'auditories
energètiques de l'enllumenta públic, d'edificis municipals i del transport urbà. ECAS
597/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa.

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA

2014

153.233,40 €

2015

357.544,60 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de serveis de
consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques de l’enllumenat
públic, d’edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal•lació d’energies
renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost màxim de
cinc-cents deu mil set-cents setanta-vuit euros (510.778,00 €), exclòs l’IVA. El preu d’aquest
contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat del contracte. El
termini d’execució del contracte és de tretze (13) mesos, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, cent vuitanta-cinc mil quatre-cents dotze euros amb quaranta-un cèntims (185.412,41
€), IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2 121 46200 22706 del Pressupost
Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents 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).
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CINQUÈ.- Designar responsable del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el director de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, que actualment és el Sr. Antoni
Fernández Pérez, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte,
mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb el
que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.

23. 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 10 hores 15 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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