ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
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
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla
Lluís Soria i Suárez

16/2016

23-SETEMBRE-2016

El vint-i-tres de setembre 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 del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.
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. Lluís Soria i Suárez,
com a interventor general accidental.
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.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 9 de setembre de 2016 (15/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 9 de setembre de 2016
(15/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte del decret núm. 6547, de 6 de setembre de 2016, pel que es decreta
concórrer amb les actuacions de manteniment de l’enllumenat públic de Terrassa a la
convocatòria oberta per Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20162017, per a la sol·licitud dels ajuts previstos.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 6547, de 6 de setembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Concórrer a la convocatòria oberta per Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual
s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per
al període 2016-2017, per a la sol·licitud dels ajuts previstos.
SEGON. Aprovar la presentació a l’esmentada convocatòria de les actuacions de
manteniment de l’enllumenat públic de Terrassa.

3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 800/2015, IPMA 900/2015 i
IPMA 21/2016)
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 Samuel, 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 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 26 d’octubre de 2015, tenint en compte la transcendència social i el
perjudici causat en la comissió de la infracció, donat que es va barallar amb un altre gos i li va
provocar diverses ferides, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 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 África, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i 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 deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 8 de novembre de 2015, incomplint l'article
48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals 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.
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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 Juan Francisco, una sanció de quatre-cents cinquanta euros (450
€), 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, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, 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
8 de gener de 2016, incomplint l'article 48.1 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. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

4. Ratificar la resolució núm. 6251, de 29 de juliol de 2016, que formalitza el preacord pel
qual, la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per a actuacions destinades a la
prevenció d’incendis forestals que es concreta en l’execució subsidiària d’una franja
perimetral de protecció a la urbanització El Molinot de Terrassa per un import de
11.519,20 €. Exp. MAMA 94/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6251, de 29 de juliol de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Formalitzar el preacord pel qual, la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per
a actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals que es concreta en l’execució
subsidiària d’una franja perimetral de protecció a la urbanització El Molinot de Terrassa per un
import de 11.519,20 €.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès
Occidental als efectes pertinents.

5. Ratificar la resolució núm. 5591, de 6 de juliol de 2016, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona una subvenció per import de 49.861,61 € per les obres de millora del ferm del
camí dels Plans de Can Bonvilar entre el Centre Informació Ambiental Bonvilar i l’Hotel la
Mola. Exp. GNMA 11/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5591, de 6 de juliol de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents el següent acord:
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PRIMER. Declarar sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per un import de
49.861,61 € per les obres de millora del ferm del camí dels Plans de Can Bonvilar entre el
Centre Informació Ambiental Bonvilar i l’Hotel la Mola.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
mitjançant rènting durant 48 mesos sense opció de compra, de 10 motocicletes
elèctriques per a la Policia Municipal. ECAU 4409/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Durada

Despesa

2016

1 mes

5.000,00 €

2017

12 mesos

60.000,00 €

2018

12 mesos

60.000,00 €

2019

12 mesos

60.000,00 €

2020

11 mesos

55.000,00 €
240.000,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting sense opció de compra durant 48 mesos, de 10 motocicletes elèctriques
tipus escúter, noves i transformades amb l’equipament necessari per a ser utilitzades com a
vehicle policial.
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 base de
licitació de dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 €), exclòs l’IVA. La durada dels contractes
de rènting és de quaranta-vuit (48) mesos comptats des de l’acta de recepció de les motos.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: dos-cents noranta mil quatre-cents euros (290.400,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1222.13201.20400 del Pressupost Municipal:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2016

1 mes

6.050,00 €

2017

12 mesos

72.600,00 €

2018

12 mesos

72.600,00 €
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2019

12 mesos

72.600,00 €

2020

11 mesos

66.550,00 €
290.400,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, 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 l’intendent major de la Policia Municipal, que
actualment és el Sr. Antoni Flores, 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 realitza correctament
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del 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 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), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la
plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada
mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm.
6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014).

7. Ratificar la resolució núm. 6295, de 22 de juliol de 2016, que accepta la subvenció de
341.864,00 € atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la Producció del CAET i Festival TNT 2016.
Exp. SUBIN 30/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6295, de 22 de juliol de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 341.864,00 € (tres-cents quaranta-un mil vuit-cents
seixanta-quatre euros) atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la Producció del CAET i Festival TNT 2016.
SEGON. Ingressar l’import relacionat en el primer punt d’aquesta resolució a l’aplicació
pressupostària 5451. 33407.45060.

8. Ratificar la resolució núm. 6621, de 7 de setembre de 2016, que sol·licita la subvenció
destinada als Programes de suport al desenvolupament local “Programa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) Business Confidence”, per un import
màxim de 27.045,55 €. Exp. SUBIN 49/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6621, de 7 de setembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
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PRIMER. Sol·licitar la subvenció destinada als Programes de suport al desenvolupament local
– Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) “Business Confidence” , per
un import màxim de 27.045,55 € (vint-i-set mil quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc
cèntims).
El cost total de la contractació de l’AODL és de 39.367,78 €. L’Ajuntament de Terrassa, a
través del Servei d’Innovació, cas que s’atorgui la subvenció, cofinançarà la despesa per un
import de 12.322,23 €, la qual anirà a càrrec del capítol1 del pressupost municipal.
Cas de què no s’atorgui la subvenció, el projecte presentat s’executarà parcialment.
SEGON. Aprovar el Pla d’Acció de desenvolupament Econòmic local 2017-2020, i el Pla de
treball de l’AODL-projecte “Business Confidence”.
TERCER. Ratificar el contingut d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.
QUART. Notificar aquest acord a les parts interessades.

9. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa,
SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació de dos agents d’ocupació i
desenvolupament local AODL per a l’any 2016, amb un cost total de 77.686,20€. L’import
total de la subvenció que es sol·licita és de 54.091,10€.
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 per part de Foment de Terrassa,
SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol,
Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 25 setembre, per
a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2016,
amb un cost total de 77.686,20€. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de
54.091,10€.
SEGON. L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de 23.595,10€ anirà
amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.

10. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa,
SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació de tres agents d’ocupació i
desenvolupament local AODL per a l’any 2016, amb un cost total de 124.189,64€.
L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 81.136,65€.
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 la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa,
SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol,
Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 25 setembre, per
a la contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2016,
amb un cost total de 124.189,64€. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de
81.136,65€.
SEGON. L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de 43.052,99€ anirà
amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.

11. Aprovar l’expedient de contractació de l'Associació de Basket Beat: Esport, Art i
Acció Social pel curs 2016-17 per a la realització de tallers en centres educatius d'alta
complexitat, dins del Pla Educatiu d'Entorn. Exp. ECAS 05342/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

28/09 al 21/12

3.000,00 €

2017

11/01 al 07/06

5.330,00 €

SEGON. Adjudicar a l’Associació Basket Beat: Esport, Art i Acció Social amb NIF número
G66579046 el contracte de tallers de Basket Beat, pel preu de VUIT MIL TRES-CENTS
TRENTA EUROS ( 8.330,00 €), exempt d’IVA segons article 20.1.12 de la Llei 37/1992 de
l’IVA.
El termini d’execució del contracte serà de (9) mesos, a comptar des del 28 de setembre de
2016.
TERCER. Fer càrrec, de la quantitat abans esmentada, pel que fa a l’import de 3.000,00 euros,
a la partida 3422.32001.22799 del vigent pressupost Municipal i la resta de 5.330,00 euros a la
partida que per tal efecte s’habiliti en el pressupost de 2017.
Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, 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).
QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, a la
responsable del Servei de Promoció i Innovació Educativa del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa 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.
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CINQUÈ. Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
SISÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

12. Ratificar la resolució núm. 6868, de 14 de setembre 2016, que sol·licita una subvenció
de 330.000 € al Departament de Treball per a la contractació en pràctiques de 30 joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6868, de 14 de setembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 330.000 € al Departament de Treball, Afers Socials i
Família per a la contractació en pràctiques de 30 joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost i a la Resolució
TSF/1911/2016, d’1 d’agost.
SEGON. L’aportació municipal corresponent a la indemnització per finalització de contracte i a
la diferència entre el cost salarial i la subvenció atorgada que es pugui produir en el moment de
definir els llocs de treball anirà amb càrrec al capítol I de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER. Notificar el contingut del present Decret als ens i departaments municipals
interessats perquè la facin efectiva.

13. 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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