ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents

20/2014

21-NOVEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a 21 de novembre 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. AlcaldePresident, Jordi Ballart i Pastor.

Jordi Ballart i Pastor
Carme Labòria i Rojas

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.

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)

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 7 de novembre de 2014. (Reunió
19/2014)
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 7 de novembre de 2014
(Reunió 19/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Ratificar la resolució núm. 8758 de 24 d’octubre de 2014, per la que es compareix en el
recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada el 29 de maig de 2014 en el marc
de l’expedient de gestió urbanística HADI 419/2013. CORE 427/2014-V
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8758, de 24 d’octubre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 427/2014-V, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. José Carlos González Recio, en nom de NCG DIVISION
GRUPO INMOBILIARIO SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona, contra
la Resolució de la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament
de Terrassa, de 29 de maig de 2014, dictada en el marc de l'expedient de gestió urbanística
HADI 419/2013 i contra la desestimació del previ recurs de reposició formulat pel demandant
contra la resolució municipal número 2064 del 28 de febrer del 2014, contra ella mateixa i contra
la resolució dictada en data 18 de juliol de 2014 en el marc del citat Hadi.
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 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-427/2014V, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona.

3. Ratificar la resolució núm. 8759 de 24 d’octubre de 2014, per la que es compareix en el
recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada el 29 de maig de 2014 en el
marc de l’expedient de gestió urbanística HADI 447/2013. CORE 427/2014-4
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8759, de 24 d’octubre 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 427/2014-4ª, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. José Carlos González Recio, en nom de NCG DIVISION
GRUPO INMOBILIARIO SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, contra la
Resolució de la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de
Terrassa, de 29 de maig de 2014, dictada en el marc de l'expedient de gestió urbanística Hadi
447/2013, contra la desestimació del previ recurs de reposició formulat pel demandant davant la
resolució municipal número 2065 de 28 de febrer de 2014, contra ella mateixa i contra la
resolució dictada en data 18 de juliol de 2014 en el marc del citat Hadi.
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, 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-427/20144ª, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1

4. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 495/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Alberto 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
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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 17 d’agost 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.

5. Inadmetre el recurs de reposició presentat extemporàniament contra l’acord de Junta de
Govern Local de data 20 de setembre de 2013 i confirma la sanció imposada. IPMA
224/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Inadmetre, per haver-se presentat extemporàniament, el recurs de reposició interposat
pel senyor Eduardo, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2013,
i, en conseqüència, confirmar la sanció imposada.
SEGON.- Arxivar l’expedient.
TERCER.- Notificar aquest acord a la persona interessada i els recursos que corresponguin.

6. Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Terrassa i
l'Ajuntament de Sant Quirze, l’objecte del qual és la creació d’una Comissió Intermunicipal
que té com a objectiu l’estudi, foment i impuls d’accions que ajudin a la coordinació i la
millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i cooperació interadministrativa entre els
ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i de Terrassa, que s’adjunta, l’objecte del qual és la
creació d’una Comissió Intermunicipal d’ambdós ajuntaments que té com a objectiu l’estudi, el
foment i l’impuls d’accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que presten al barri
de Les Fonts, tant al sector de pertinença a Sant Quirze del Vallès, com al de Terrassa; així com,
el foment i la potenciació dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes que hi
resideixen.
SEGON.- Facultar l’Il·lm. senyor Alcalde-President de la Corporació o al membre de la
Corporació que actuï per delegació d’aquest, per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i esmena, amb la
condició suspensiva que no es realitzin a posteriori canvis substancials en el text del conveni
aprovat, així com per a la designació de les persones que en representació de l’Ajuntament de
Terrassa hauran de formar part de la Comissió Intermunicipal creada en virtut del mateix.
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7. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa per al finançament de l’escola
d’Art de Terrassa per al curs 2012-2013, i acceptar subvenció atorgada per l’esmentada
Escola per l’import de 152.221,65 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa per al finançament de l’Escola d’Art de
Terrassa per al curs 2012-2013.
SEGON.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a l’Ajuntament de Terrassa, en concepte de finançament de les despeses de
funcionament i de personal docent de l’esmentada escola per l’import de cent cinquanta-dos mil
dos-cents vint-i-un euros amb seixanta-cinc cèntims (152.221,65 €) corresponents al curs
escolar 2012-2013.
TERCER.- Comunicar a la Direcció General de centres públics del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya l’aprovació dels l’esmentats acords.

8. Ratificar la resolució núm. 8941 de 24 d’octubre de 2014, que prorroga per sis mesos, a
comptar des de l’1 de gener de 2015, amb l’empresa SERUNION SA, el contracte de gestió
del servei de menjador als centres docents públics d’educació infantil i primària de
Terrassa dependents del Servei d’Educació. ECAA 57/2010
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8941, de 24 d’octubre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Prorrogar per sis mesos, a comptar des de l’1 de gener de 2015, amb l’empresa
SERUNION SA (NIF A59376574), el contracte de gestió del servei de menjador als centres
docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa dependents del Servei d’Educació, pels
preus unitaris d’un menú, de 5,580 €, exclòs l’IVA, i la ràtio de monitors següent:
Ràtio d’alumnes per monitor/a:
Educació infantil (P3 i P4)

Educació infantil (P5)

Educació primària

10

15

20

Com a contraprestació econòmica, el contractista percebrà directament dels usuaris una
retribució. El preu del menú haurà de garantir l’autofinançament del servei escolar de menjador
dels centres públics d’educació infantil i primària de Terrassa.
SEGON.- 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.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa SERUNION SA i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
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9. Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del “Programa
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació
adequada de serveis públics locals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
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 ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del “Programa
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de
serveis públics locals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per les següents
actuacions:
Línia 1: de suport a les inversions financerament sostenibles:
- Millora de l’Accessibilitat a l’Edifici de l’Escola de la Llar: Inversió prevista: 206.000 €.
Subvenció demanada: 206.000 €,
- Programa de Millora de l’Espai Públic: Millora de Paviments asfàltics de la ciutat: Inversió
Prevista: 956.730 €. Subvenció demanada: 564.000 €.
Línia 2: de suport a la prestació adequada de serveis públics locals
- Aportació municipal al servei de transport públic de l’any 2015, per un import total de 330.000 €.
SEGON.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

10. Donar compte de la resolució núm. 9007 de 16 d’octubre de 2014, per la que es
concórrer a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona per fer front a les
despeses del transport escolar de 8 escoles del municipi en el marc del programa
d’educació ambiental “Coneguem els nostres parcs”. GNMA 46/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9007, de 16 d’octubre de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Concórrer a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona per fer front a les
despeses del transport escolar de 8 escoles de Terrassa en el marc del programa d’educació
ambiental “Coneguem els nostres parcs”, per a la campanya de l’any 2015 valorat en 5.760 € i
pel qual es sol·licita una subvenció de 2.880 €
SEGON.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.
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11. Aprovar inicialment el canvi de la modalitat d’execució del sistema de compensació
bàsica prevista al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i al Pla de Millora Urbana
de Remodelació PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia”, per la de cooperació corresponent
a l’àmbit que comprèn les parcel·les delimitades per l’Avinguda de Santa Eulàlia al sud,
pel carrer Valls a ponent i pel carrer del Mestre Trias al nord. GURB 19/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de la modalitat d’execució del sistema de compensació
bàsica prevista al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i al Pla de Millora Urbana de
Remodelació “PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia”, per la de cooperació, corresponent a
l’àmbit que comprèn les parcel·les delimitades per l’Avinguda de Santa Eulàlia al sud, pel carrer
Valls a ponent i pel carrer del Mestre Trias al nord.
SEGON.- Sotmetre els presents acords a un termini d’informació pública d’un mes.
TERCER.- Notificar els acords presents 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.

12. Donar compte de la resolució número 8366 de 10 d’octubre de 2014, que aprova el Plec
de Bases del Concurs d’idees amb intervenció de Jurat que regiran el “Concurs d’idees
per a la climatització del mercat de la Independència”.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8366, de 10 d’octubre de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Bases del Concurs d’idees amb intervenció de Jurat que regiran el
“Concurs d’ idees per a la climatització del mercat de la Independència” .
L’objecte del plec de bases és la regulació del concurs d’idees, a nivell d’avantprojecte, amb
intervenció de jurat, per a la selecció de tres propostes amb un finalment guanyadora, que
plantegin una solució òptima per a la climatització del mercat municipal de la Independència de
Terrassa. La proposta pot consistir en optimitzar el sistema existent o bé, idear una alternativa
diferent.
SEGON.- Els premis seran els següents: Primer premi: 3.000€, i la redacció del projecte en el
cas que finalment es produeixi l’encàrrec dins un termini d’un any; segon premi: 1.500€.
S’acompanyarà de diploma acreditatiu; Tercer premi: 1.000€. S’acompanyarà de diploma
acreditatiu;Mencions: Amb distinció de diploma acreditatiu.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de 5.500 € a la partida 4622.43101.48100 del pressupost
municipal.
QUART.- Designar responsable del concurs al Director del Servei d’empresa, comerç i consum
de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació al qual correspondrà supervisar-ne l’execució,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que el
concurs es realitzi correctament.
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CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquest Plec de Bases del Concurs d’idees per a la climatització del
mercat de la Independència al Butlletí oficial de la província i al perfil del contractant.

13. Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació, per adjudicar el contracte de
serveis dels treballs de manteniment de la senyalització horitzontal de reserves
especifiques d’aparcament. ECAS 5850/2014
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, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2015

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

66.116,34 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves específiques
d’aparcament, que inclou, entre d’altres, els treballs referents a les reserves per a persones amb
mobilitat reduïda (PMR). Garantir la demanda de noves reserves PMR i mantenir en bon estat les
existents.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació de seixanta-sis
mil cent setze euros amb trenta-quatre cèntims (66.116,34 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà
una durada d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització. En cas d’extinció normal del
contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra
empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període d’execució pugui superar els
tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1224 13301 21000 del Pressupost Municipal
vigent.
Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, 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).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap de Tecnologia i Manteniment, que
actualment és la Sr. Jose Maria Cuadrado Cabello, 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, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, 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), en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i a la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.
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14. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives reguladores
del contracte de les obres descrites en el projecte d’obres per la “Millora integral del camí
de l’Anella Verda i dels marges per la connexió dels espais naturals del parc agroforestal
amb els plans de Bonvilar i Torrebonica i declarar-ne la plurianualitat per als exercicis
2014-15.
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 d’aquesta licitació i aprovar l’expedient de contractació de les
obres definides en el “Projecte executiu per a l’adequació i l’arranjament de part dels camins de
l’Anella Verda”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment obert per tal de determinar
l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb els criteris de valoració que es
detallen en el plec de Clàusules Administratives Particulars. Aquesta licitació queda condicionada
a l’aprovació definitiva del projecte.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en el “Projecte executiu per a l’adequació i l’arranjament de part dels camins
de l’Anella Verda”, amb un pressupost de contractació de cent noranta-un mil dos-cents quinze
euros amb setanta-cinc cèntims (191.215,75€) (sense IVA) i de dos-cents trenta-un mil tres-cents
setanta-un euros amb sis cèntims (231.371,06€) (amb IVA) i un termini d’execució de l’obra de
sis (6) mesos.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de dos-cents trenta-un mil tres-cents setanta-un euros amb
sis cèntims (231.371,06€) de la següent manera: 99.071,00€ a la partida 1533 17201 61900 del
Pressupost Municipal vigent, i 132.300,06€ al Pressupost Municipal de 2015. L’efectivitat dels
anteriors acords queda condicionada a l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals del
2015.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 7 de
novembre de 2014.
QUART.- Designar responsable del contracte al director del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, càrrec ocupat pel Sr. Marc Cadevall
Artigues, 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.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al Butlletí oficial de la província, al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Terrassa i a la plataforma electrònica de contractació pública.

15. 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 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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