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

04/2016

19-FEBRER-2016

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

El dinou de febrer 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 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 5 de febrer de 2016 (03/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 5 de febrer de 2016
(03/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per la infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Exp. IPMA 344/2015, IPMA 349/2015 i IPMA
734/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Maria del Carmen, ja que no
desvirtuen els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposarli una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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 i sense morrió a les parts comunes dels immobles col·lectius, el dia 5 de maig de
2015, el qual va agredir un altre gos i li va provocar greus lesions, incomplint l'article 2.1 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.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Yesika, 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, 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 2 de març 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:
PRIMER. Imposar al senyor Robert, 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 25 de setembre 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.
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3. Donar compte de la resolució núm. 314, de 14 de gener de 2016, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona ajuts, en la modalitat de recurs material. Exp. GNMA 37/205
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 314, de 14 de gener de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts, en la modalitat de recurs
material:
- la cessió de l’exposició “Actuem amb energia” pel període comprès entre el 30 de maig i el 13
de juny de 2016 per ser exhibida al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa.
- el préstec de 40 carpes per l’organització de la Fira del vehicle elèctric a Terrassa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

4. Donar compte de la resolució núm. 610, de 28 de gener de 2016, en la que s’acorda
autoritzar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA que accepti les condicions de l’article
54 del Text refós de la Llei d’urbanisme per tramitar la llicència d’obres pel desviament
de la canonada de D700 al seu pas per la urbanització de Sant Miquel d’Abrera, en tant
que es tramita el Pla Especial autònom per a la seva autorització definitiva. Ex. AAMA
402/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 610, de 28 de gener de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Autoritzar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA per a que procedeixi a acceptar
les condicions establertes en l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per a la tramitació de la llicència d’obres com a
provisional en tant que es tramita el Pla Especial autònom per a l’autorització definitiva de la
canonada de D700 en el tram que discorre pels terrenys on està situada la urbanització de Sant
Miquel d’Abrera.
SEGON. Notificar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA i a l’Ajuntament d’Abrera el
contingut d’aquest acord.

5. Donar compte de la resolució núm. 78, de 12 de gener de 2016, que aprova l’informe
d’al·legacions al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de la conca fluvial de
Catalunya i al seu Programa de mesures de l’àmbit hidrològic. Exp. EGAT 01/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 78, de 12 de gener de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’informe d’al·legacions al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de
la conca fluvial de Catalunya i al seu Programa de mesures de l’àmbit hidrològic.
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SEGON. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua la present resolució i, en conseqüència,
presentar l’informe d’al·legacions al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de la conca
fluvial de Catalunya i al seu Programa de mesures de l’àmbit hidrològic.
TERCER. Notificar a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya la
present resolució i, donar trasllat de l’informe d’al·legacions al Pla de Gestió del Risc
d’Inundació del districte de la conca fluvial de Catalunya i al seu Programa de mesures de
l’àmbit hidrològic.

6. Aprovar inicialment les actuacions per a la substitució de la modalitat d’execució del
Polígon d’Actuació PA-BAL001, Puignovell Baldrich, de reparcel·lació per compensació
bàsica a cooperació. Exp. GURB 04/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el canvi de la modalitat d’execució del sistema de reparcel·lació
per compensació bàsica per la de cooperació, corresponent al polígon d’actuació “PA-BAL001,
Puignovell Baldrich”, l’àmbit del qual es correspon amb les parcel·les situades al carrers
Puignovell (núm. 52-56), Sant Quirze (núm. 65-67, 2-4) i Baldrich (núm. 1).
SEGON. Sotmetre els presents acords a un termini d’informació pública d’un mes.
TERCER. Notificar els acords presents a la mercantil “UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION
DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, SA”, així com als titulars de béns i drets dins de l’àmbit i
concedir audiència als interessats, amb citació personal, per tal que puguin presentar
al·legacions, si ho estimen oportú, dins del termini d’un mes comptats des de l’endemà de la
data de recepció de la notificació.

7. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, per a la realització del
Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima
d’inserció, per un import de 36.810,67 €, el cost total del projecte.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
ÚNIC. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant resolució de data 28
d’octubre de 2015, per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a
persones destinatàries de la renda mínima d'inserció per un import de TRENTA-SIS MIL, VUITCENTS DEU euros amb SEIXANTA-SET cèntims (36.810,67€). El cost total del projecte és de
36.810,67 €.
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8. Prendre coneixement de la sol·licitud i acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA
de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del
Projecte Terrassa Prospera 2015 – 2016 per un import de 150.000,00 €. El cost total del
projecte és de 226.245,28 €.
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 i l’acceptació, per part de Foment de Terrassa,
SA, de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data
17 de desembre de 2015, per a la realització del Projecte Terrassa Prospera 2015-2016 per un
import de 150.000,00 €. El cost total del projecte és de 226.245,28 €.

SEGON. Prendre coneixement que l’import de 76.245,28 € corresponent al cofinançament de
les actuacions, anirà amb càrrec al pressupost de 2016 de Foment de Terrassa SA.

9. 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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