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.
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Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Marc Armengol i Puig
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Meritxell Lluís i Vall

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

El vint de gener de l’any dos mil disset, a la Sala
de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa,
es reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència de la primera tinent d’alcalde, i
alcaldessa accidental, Sra. Rosa Maria Ribera i
Mitjavila.
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.
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 16 de desembre de 2016 (21/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 16 de desembre de 2016
(21/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte de la resolució núm. 9380, de 24 de novembre de 2016, que sol·licita
una subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per a la construcció de la franja de baixa combustibilitat de la
urbanització de la Font de l’Espardenyera.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9380, de 24 de novembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar la subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció de la franja de baixa combustibilitat de la
urbanització de La Font de l’Espardenyera que té un pressupost aproximat de 9.254,57 € IVA
inclòs, i que comportarà una aportació municipal aproximada de 4.838,57 € condicionada a
l’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2017.
En el cas de no ser atorgada la subvenció sol·licitada, la construcció de la franja de baixa
combustibilitat a la urbanització de La Font de l’Espardenyera, no serà realitzada si no existeix
pressupost suficient pera la seva execució, dins el pressupost ordinari de 2017.
SEGON. Facultar al sr. Isidre Colàs Castilla, com a secretari general de l’Ajuntament de
Terrassa, per a signar telemàticament la sol·licitud de subvenció a la plataforma EaCat.
TERCER. Notificar aquest acord al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma EaCat.

3. Ratificar la resolució núm. 9741, d’1 de desembre de 2016, que accepta l’ajut
econòmic de la Diputació de Barcelona, per un import de 15.000 €, per l’elaboració del
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9741, d’1 de desembre de2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut econòmic concedit a aquesta Corporació Local per la Diputació de
Barcelona per un import total de 15.000,00€, atorgat en virtut del Decret (ref. reg. nº 10387/16),
de data 26 d’octubre de 2016, en concepte d’ajut econòmic per l’elaboració del Document únic
de protecció civil municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Terrassa.
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.

4. Ratificar la resolució núm. 9629, de 14 de desembre de 2016, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Red de Ciudades por la Bicicleta, per al
registre de bicicletes amb l’objectiu de promoure la seguretat dels qui utilitzen la
bicicleta, la reducció dels robatoris i la disposició d’una eina per a la seva recuperació.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9629, de 14 de desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Red de Ciudades por la Bicicleta per al registre de bicicletes amb l’objectiu de promoure la
seguretat dels qui utilitzen la bicicleta, la reducció dels robatoris i la disposició d’una eina per a
la seva recuperació, tot això en benefici de l’ús de la bicicleta.
SEGON. Notificar aquest acord a la Red de Ciudades por la Bicicleta als efectes pertinents.

5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (2 expedients: IPMA 302/2016 i IPMA 553/2016)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 302/2016):
PRIMER. Imposar a la senyora Tamara 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 11 d’abril de 2016, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. 553/2016):
PRIMER. Imposar a la senyora Ninotchka 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 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 les parts comunes dels immobles
col·lectius, el qual va mossegar una persona, el dia 28 de juny de 2016, a les 20 hores i 20
minuts, a l’immoble emplaçat al carrer Manresa, 124-126, de Terrassa, tenint en compte la
circumstància relativa a la transcendència social i el perjudici causat en la comissió de la
infracció, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.
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6. Ratificar la resolució núm. 10123, de 15 de desembre de 2016, que pren coneixement
del dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment
d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del Contracte Programa
2015, per a la coordinació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials. Exp. INSU 03/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10123, de 15 de desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
ÚNIC. Prendre coneixement del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el
grau de compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del Contracte
programa 2015.

7. Acceptar de la Diputació de Barcelona els ajuts econòmics per a ens locals, en el marc
del Programa complementari de finançament de les Llars Infantils de titularitat municipal
per al curs 2015-16 del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 3282, de 18 d’abril de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar de la Diputació de Barcelona els ajuts econòmics per a ens locals, en el
marc del Programa complementari de finançament de les Llars d’Infants de titularitat municipal
per al curs 2015-16 del “Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019”, codi XGL 16/X/231472 que
tot seguit es detallen:

Escola Bressol
Coloraines
Espígol
Ginesta
Giravolt
La Casona
L’Esquitx
Moisès
Soleia
Somriures
Tabalet
Vallparadís
TOTAL

Numero
total
alumnes
96
48
104
96
91
84
92
84
104
64
104
967

IMPORT
AJUT
45.169,81
22.584,89
48.933,96
45.169,81
42.817,20
39.523,57
43.287,72
39.523,57
48.933,95
30.113,19
48.933,95
454.991,62

SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, cal presentar a la Diputació de Barcelona, la
justificació d’aquest ajut econòmic abans del dia 30 de juny de 2017 mitjançant el model
normalitzat P4-009-16 de justificació de despeses del Programa.
TERCER. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels esmentats acords.
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8. Ratificar la resolució núm. 119, de 21 de desembre de 2016, que accepta la subvenció
atorgada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia que
s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 119, de 21 de desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per al programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i
Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017, l’ordre de
lliurament de la qual, serà en dues bestretes, una del 75% de l’import atorgat a partir de la seva
concessió i la resta del 25% un cop l’activitat subvencionada hagi estat justificada, d’acord a la
base 19 i 20 de les bases de la convocatòria.
SEGON. De conformitat a l’acord anterior acceptar l’import total de vint-i-sis mil dos-cents
vuitanta-nou euros (26.289,00 €).

9. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció de 693.558,00 €, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la
realització d’accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives en àrees
professionals
prioritàries,
adreçades
prioritàriament
a
treballadors/ores
desocupats/ades.
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 693.558,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució
de data 7 de desembre de 2016 per a la realització d’accions formatives vinculades al fitxer
d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals
prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades.
SEGON. Prendre coneixement que en el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió
econòmica suficient per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

10. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció de 77.296,30€, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la
realització del Programa Projectes singulars: “ECO-JOVES: explotació i gestió
sostenibles del nostres boscos”.
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de setanta-set mil dos-cents noranta-sis euros amb trenta cèntims (77.296,30€)
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 29 de novembre,
per a la realització del Programa Projectes singulars: “ECO-JOVES: explotació i gestió
sostenibles del nostres boscos””.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

11. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, per part de Foment de Terrassa, SA, per al programa de Treball i
Formació, per un import de 1.411.893,20 €. El cost total de l’actuació és de 1.817.835,22 €.
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 Famílies per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2
de novembre, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de
Treball i Formació, i la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació, per un import de 1.411.893,20 €.
SEGON. El cost total de l’actuació és de 1.817.835,22 €.
TERCER. L’import de 383.487,96 € corresponent a les despeses no subvencionables de les
Línies A i B de personal de plans d’ocupació es carregaran a les diferents àrees/serveis
municipals que intervenen al projecte. En cas que no es rebi la subvenció sol·licitada no es
realitzaran les accions abans descrites.
QUART. L’import de 22.462,06€ corresponent a les despeses no subvencionables de la Línia C
es carregarà a Foment de Terrassa, S.A.
CINQUÈ. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

12. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció de 256.555,00€, atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a la
realització del Projecte Joves per l’ocupació.
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Projecte Joves per l’ocupació, per un import de dos cents cinquanta-sis mil cinc
cents cinquanta-cinc cèntims (256.555,00€).
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SEGON. L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de quaranta-quatre
mil vuit cents quaranta-set euros amb vuitanta-cinc cèntims (44.847,85€) 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.

13. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import d’ 1.030.430,62 €. El cost total del
projecte és de 1.193.532,81 €
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import d’ 1.030.430,62 €.
SEGON. El cost total del projecte és d’ 1.193.532,81 €
TERCER. L’import de 163.102,19 € corresponent a les despeses no subvencionables, anirà
amb càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

14. Ratificar la resolució núm. 186, de 19 de desembre de 2016, que accepta la subvenció
del Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import de 150.000,00€, dins del programa del
programa “Projectes innovadors i experimentals” per el desenvolupament del projecte
“Pla d’Accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa”. El cost del projecte
és de 200.000,00 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 186, de 19 de desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, dins del
programa “Projectes innovadors i experimentals” per el desenvolupament del projecte “ Pla
d’Accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa”.
SEGON. Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de cinquanta mil euros (50.000,00 €) anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària núm.
4623.43301.22799 de 2017, amb codi de programa OR1602.
TERCER. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que es celebri.
QUART. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 7

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

15. Acceptar l’ajut atorgat per import de 811.755,34 € corresponent “Programa
complementari de suport a la inversió local” en el Marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, per finançar parcialment els pagaments previstos, relatius a les
Expropiacions dels expedients GSOL 25/2003 i GSOL 19/2008 de Sant Pere Nord i GSOL
40/2005 del C. Extremadura.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut atorgat per import de 811.755,34 € corresponent “Programa
complementari de suport a la inversió local” en el Marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, per finançar parcialment els pagaments previstos, segons convenis aprovats per el Ple
de data 28 de febrer de 2013 i 16 de desembre de 2014, relatius a les Expropiacions dels
expedients GSOL 25/2003 i GSOL 19/2008 de Sant Pere Nord i GSOL 40/2005 del C.
Extremadura, els quals, acompleixen els requisits de despesa elegible del programa.
SEGON. Comunicar els presents acords a la Diputació de Barcelona a través del tràmit en el
seu Portal de tràmits.

16. 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
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