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

07/2016

8-ABRIL-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez

El vuit d’abril 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. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Marc Armengol i Puig
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membre excusats
Meritxell Lluís i Vall

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

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 18 de març de 2016 (06/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 18 de març de 2016
(06/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte de la resolució núm. 2035, de 3 de març de 2016, que acorda prorrogar
el conveni de col·laboració en el marc del programa d’horts urbans fins el 10 de gener de
2017. Exp. MAMA 49/2013
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2035, de 3 de març de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Prorrogar del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. Maties i
l’AMPA Escola el Vapor en el marc del programa d’horts urbans, fins el 10 de gener de 2017.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que correspongui
per a la seva tramitació i compliment.

3. Donar compte de la resolució 1815, de 7 de març de 2016, que acorda sol·licitar a la
Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una actuació
consistent en l’anàlisi de diòxid de nitrogen amb tubs de difusió a l’entorn de centres
educatius. Exp. GNMA 37/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1815, de 7 de març de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una
actuació consistent en l’anàlisi de diòxid de nitrogen amb tubs de difusió a l’entorn de centres
educatius.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

4. Aprovar definitivament l’expedient de permuta entre l’INCASOL i l’Ajuntament de
Terrassa per a l’adquisició dels locals emplaçats a la carretera de Matadepera núm. 321 –
323 - 325 i 327 propietat de l’Institut Català del Sòl, en contraprestació amb les finques de
titularitat municipal emplaçades al carrer Passeig i Pi i Maragall núm. 219 i 223. Exp.
GSOL 89/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament l’expedient d’adquisició, mitjançant permuta, de les finques
propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) ubicades a la Ctra de Matadepera núm. 321,
323, 325, 327 (locals) i al carrer de Sabadell núm 2 (aparcament al soterrani), en
contraprestació amb l’alienació a favor de l’INCASÒL de les finques de titularitat municipal
corresponents a les finques R-3 i R-5 del Projecte de Reparcel·lació PM-COR001, Vapor
Cortès, Polígon 1, emplaçades als carrers Pi i Maragall i Ausiàs March, totes elles descrites al
cos del present document.
SEGON. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol i
Puig, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris, i en especial
l’escriptura pública corresponent per a la formalització de la permuta, per al compliment dels
acords presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació, sempre que no se n’alteri el seu contingut
essencial.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 2

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

TERCER. Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl i la resta d’interessats en
l’expedient.

5. Aprovar inicialment el modificat de la separata 1 “Nucli exterior vertical de
comunicacions a l’edifici de l’estació de Vallparadís”. Exp. COAP 44/2014
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’informe, de data 18 de març de 2016, emès pels serveis tècnics de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.
SEGON. Aprovar inicialment el modificat de la Separata 1 “Nucli exterior vertical de
comunicacions a l’edifici de l’estació de Vallparadís”, redactat pel despatx Duran Arquitectes,
SCP, amb un pressupost d’execució material de nou-cents trenta-quatre mil nou-cents norantaset euros amb vint-i-cinc cèntims (934.997,25€), un pressupost d’execució de contracte d’un
milió cent dotze mil sis-cents quaranta-sis euros amb setanta-tres cèntims
(1.112.646,73€)(sense IVA), d’un milió tres-cents quaranta-sis mil tres-cents dos euros amb
cinquanta-quatre cèntims (1.346.302,54€)(IVA inclòs) i un pressupost per a coneixement de
l’administració d’un milió cinc-cents quaranta-set mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta
cèntims (1.547.999,90 €), amb el ben entès que prèvia a l’aprovació definitiva s’han d’incloure
en un text refós els extrems exposats en els informes obrants a l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut d’aquests acords als interessats, i en concret a Mútua Terrassa,
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i al Club Ferroviari de Terrassa.

6. Donar compte de la resolució núm. 2228, de 21 de març de 2016, que aprova la
proposta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i “CTGV TERRASSA SLU” per a
l’execució i finançament de les mesures de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada
d’un nou establiment comercial a Terrassa situat al sector AT2 Montserrat. Exp. EGAT
02/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2228, de 21 de març de 2016,
i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i “CTGV TERRASSA,
SLU” per a l’execució i finançament de les mesures de l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada d’un nou establiment comercial a Terrassa, situat dins de l’illa delimitada per
l’avinguda del Vallès a l’est, el carrer Navarra al nord, l’avinguda de les Nacions a l’est, i el
carrer Cantàbria al sud, situat al sector AT2 Montserrat.
SEGON. Sotmetre la proposta de conveni al tràmit d’informació pública per un termini d’un mes
des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al e-tauler, i, en cas que una vegada
transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions ni propostes modificatives en contra
dels mateixos, s’entendran aprovats definitivament a tots els efectes.
TERCER. Notificar els acords presents a “CTGV TERRASSA, SLU”.
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7. Aprovar la imposició de sanció per la infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Exp. IPMA 507/2014, IPMA 80/2015, IPMA 506/2015,
IPMA 666/2015 i IPMA 724/2015
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 Amadeo, una sanció de set-cents euros (700 €), 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 quatre
gossos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 1
de setembre de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d'animals domèstics i d'altres assimilats, vigent en la data dels fets, 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, i tenint en
compte la reiteració en la comissió de la infracció.
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 Jordi, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia amb la referència GO-009517 i identificat amb el microxip
981098102501369, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals 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 i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva 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 Naiara, 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 8 de maig 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.
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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 Carlos, 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, vigent en la data dels fets, com a responsable de la comissió de
la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense
lligar a la via o espai públic el dia 14 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.

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 Santiago, 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 28 de setembre 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.

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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