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
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Amadeu Aguado i Moreno

Membres excusats
Alfredo Vega i López
Eva Herrero i Alonso
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

Lluís Soria i Suárez (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

05/2014

7-MARÇ-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data set de març 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.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
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 estan presents a la reunió el
Sr. Lluís Soria i Suárez, 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.
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 21 de febrer de 2014. (Reunió 04/2014)
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 21 de febrer de 2014 (Reunió
04/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Desestimar recurs interposat, contra l’acord d’imposició de sanció per infracció de
normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. IPMA 587/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar el recurs interposat pel senyor Isaac, contra l’acord de data 10 de gener
de 2014, ja que no s’han desvirtuat els fets i els fonaments de dret objecte de l’expedient i, en
conseqüència, confirmar la sanció imposada i arxivar l’expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada i els recursos que corresponguin.

3. Aprovar la proposta de nou conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Matadepera i
l’Ajuntament de Terrassa, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, per la gestió dels
serveis de recollida i tractament dels residus municipals d’origen domèstic i neteja viària.
GNMA 11/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Matadepera i l’Ajuntament de Terrassa, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, prorrogable
de forma tàcita en anys posteriors, sempre que no hi hagi avís en sentit contrari per part de
qualsevol dels dos Ajuntaments, fet amb un termini com a mínim de 30 dies abans de finalitzar
l’any; per establir en règim de gestió dels serveis de recollida i tractament dels residus municipals
d’origen domèstic i de neteja viària en les zones afectades del terme municipal de Terrassa que
s’han relacionat.
SEGON.- Aprovar el finançament de la despesa per a la gestió de residus que l’Ajuntament de
Terrassa abonarà a l’Ajuntament de Matadepera, que materialitzarà el pagament del cost global
de la gestió de la recollida i tractament de residus municipals i de neteja viària, despesa que
anirà a càrrec de la partida 1442 16200 46200 del pressupost municipal vigent i que, per a
aquest exercici 2014, suma la quantitat de 17.020,73 € (IVA inclòs).
TERCER.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de Planificació Urbanística i Territori, com a
representant de l’Ajuntament de Terrassa, per a que pugui signar el conveni i atorgar tots els
documents públics i privats que siguin necessaris per donar compliment dels presents acords,
fins i tot de rectificació i esmena, i als efectes de dur a terme totes les gestions necessàries per
fer efectius els acords que s’adoptin per donar compliment al conveni i als projectes que
s’executin a tots els efectes.
QUART.- Comunicar els acords a tots els interessants i a l’Ajuntament de Matadepera per al seu
coneixement.
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
4. Ratificar la Resolució núm. 1621 de data 12 de febrer de 2014 per la qual s’accepta la
subvenció de 34.173,00 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per a
programes de prevenció de les drogodependències 2014, Servei de Salut Comunitària.
INSU 28/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1621, de 12 de febrer de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 34.173,00 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, per al projecte OH SÍ! OCI ALTERNATIU AL CONSUM DE DROGUES a executar
durant l’any 2014, i que gestiona el Servei de Salut Comunitària en col·laboració amb els serveis
de Joventut i Lleure, Esports i Ciutadania i Drets i Civils, amb el detall que es relaciona.

PROJECTE

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ
ATORGADA

APORTACIÓ
MUNICIPAL

OH SÍ!
OCI ALTERNATIU AL
CONSUM DE DROGUES

97.121,60 €

34.173,00 €

62.948,60 €

SEGON.- Ingressar l’import de 34.173,00 € als comptes pressupostaris següents, en la part que
s’indica.
Compte pressupostari
31303.42090
23408.42090
23106.42090
34101.42090

Import
10.200,00 €
21.713,00 €
500,00 €
1.760,00 €

Servei
Salut i Comunitat
Joventut
Ciutadania
Esports

TERCER.- Tramitar una sol•licitud de generació de crèdit, donat que la subvenció atorgada no
està prevista al pressupost municipal.

5. Autorització per l’aixecament registral de les càrregues urbanístiques que graven les
finques incloses dins l'àmbit del Projecte de Reparcel·lació de Font de l’Espardenyera.
GURB 4/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar l’aixecament registral de les afeccions urbanístiques que graven les finques
incloses dins l’àmbit del Projecte de Reparcel·lació de Font de l’Espardenyera, aprovat
definitivament per Decret número 8215 de 26 d’agost de 2003, prèvia acreditació d’haver satisfet
els respectius titulars la totalitat dels rebuts per quotes d’urbanització del sector emesos per part
dels Serveis Tributaris i de Recaptació d’aquesta Corporació i, en conseqüència, liquidat el
compte de liquidació definitiu del sector.
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SEGON.- Autoritzar l’aixecament registral de les afeccions urbanístiques que graven la finca
registral número 19.724, inscrita en el Registre de la Propietat número 2, secció tercera,
corresponent a la finca resultant A-7 del Projecte de Reparcel·lació, sol·licitat per la Sra. Rosa
Maria, actuant en nom i representació de la Sra. Rosa Maria, una vegada ha resultat acreditat
que la referida finca es troba al corrent de pagament de la totalitat dels rebuts corresponents a la
seva part del compte de liquidació definitiu del sector de referència.
TERCER.- Facultar la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, Sra. Carme
Labòria i Rojas, o a qui la substitueixi en el càrrec, per tal de signar i atorgar tots els documents
que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i/o de rectificació, per a la plena efectivitat dels
presents acords.
QUART- Notificar els presents acords als Serveis Tributaris i de Recaptació d’aquesta
Corporació, als efectes oportuns.

6. Aprovació de la proposta d’Acta Administrativa per a la cessió gratuïta a favor de
l’Ajuntament d’una porció de sòl de 687,96 m² de la finca emplaçada al carrer Colom 606,
destinada a complement de vialitat (Clau P-10). GSOL 1/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la proposta d’acta administrativa de cessió gratuïta a
favor d’aquesta Corporació, que s’acompanya com Annex núm. 1, de la descrita porció de
terreny de 687,96 m², de superfície, amb front al carrer Colom núm. 606, per a ser destinada a
complement de vialitat (Clau P-10) (adjacent a la carretera de Rubí, propietat de la mercantil
“LAUDA ULTRACOOL, S.L.U” (denominada anteriorment “Ultrafilter, S.A”).
SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori la Sra.
Carme Labòria i Rojas, per a la signatura de l’esmentada acta administrativa de cessió i per a la
realització de totes les actuacions que resultin necessàries per al compliment dels acords
presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació de la pròpia acta, sempre que no s’alteri el contingut
essencial de la mateixa.
TERCER.- Notificar els presents acords a l’entitat titular de la finca de referència, que serà
objecte de cessió obligatòria i gratuïta.
QUART.- Requerir al titular esmentat a l’acord Primer, per tal que, una vegada li siguin notificats
els presents acords, en el termini d’un mes, procedeixi a la formalització de l’acta administrativa
de referència.

7. Ratificar la Resolució núm. 1499 de data 20 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori per la que es disposa comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 490/13, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra la desestimació del recurs de reposició
presentat el dia 30 d'octubre de 2013, contra la resolució que desestimava les al•legacions
formulades, ratificant-se el requeriment de procedir a netejar l’interior del solar emplaçat
a la Rambla de Francesc Macià núm. 20 . CORE 490/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1499, de 20 de febrer 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 490/2013, interposat pel
Sr. David, en nom propi, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra
la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició presentat el dia 30 d'octubre de
2013 front a la resolució núm. 8124 de 13 de setembre de 2013.
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.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, 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-490/2013,
interposat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.

8. Ratificar la resolució núm. 1500 de data 20 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori per la que es disposa comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 24/14, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona contra la desestimació de la sol•licitud de revisió de l'Operació
Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació del
Passeig Ponent PA-PON016. CORE 24/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1500, de 20 de febrer 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 24/2014 interposat per la
procuradora dels Tribunals Sra. Montserrat Martínez-Vargas Vallés, en nom de la societat
TEYCO SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la sol•licitud de revisió d'ofici de
l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació del
Passeig Ponent PA-PON016, aprovada pel decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa en data
25 de maig de 2007, presentada per TEYCO SL en data 4 d’octubre de 2013.
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.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- 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-24/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 Barcelona.
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9. Donar compte de la Resolució núm. 1171 de data 23 de gener de 2014 de la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori per la que s’aprova la Instrucció
de serveis per a l’aplicació de les multes coercitives previstes a l’article 113 de la Llei
18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, relatives als expedients per utilització
anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada per
un termini de més de dos anys (HADI) . GURB 22/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 1171, de 23 de gener de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar la present Instrucció de Serveis per a l’aplicació de les multes coercitives
previstes a l’article 113 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, relatives als
expedients per utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i
injustificada per un termini de més de dos anys (HADI).
SEGON.- Comunicar l’existència d’aquest document a tots els interessats per a la seva
observança i compliment.

10. Donar compte de la Resolució núm. 1508 de data 17 de febrer de 2014 de la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori per la que s’aprova el “Programa
d’inspeccions d’habitatges desocupats injustificadament (HADI) 2013-2014”. GURB
23/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 1508, de 17 de febrer de 2014,
i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el “Programa d’inspeccions d’habitatges desocupats injustificadament (HADI)
2013 – 2014” elaborat el mes d’octubre de 2013 pels Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial
i Grans Infraestructures d’aquesta Corporació.
SEGON.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

11. No condonar deute derivat de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, per no haver realitzat l’actuació cívica substitutòria.
IPMA 701/2011.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- No condonar el deute pendent de pagament corresponent al rebut amb la referència
MA201234986324, a nom del senyor Benjamín, per no haver realitzat l’actuació cívica
substitutòria, d’acord amb les consideracions exposades.
SEGON.- Continuar amb la tramitació de cobrament del rebut indicat per un import total de
quatre-cents euros (400 €).
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TERCER.- Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades i els recursos que
corresponguin.

12. Licitació serveis d'impressió de notificacions municipals. ECAS 980/2014.
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:
Any
2014
2015
2016

Durada
8 mesos
12 mesos
4 mesos

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA
24.000,00 €
36.000,00 €
12.000,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’impressió i
postproducció de notificacions municipals, a partir de formularis o notificacions múltiples.
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 màxim de
setanta-dos mil euros (72.000,00 €), exclòs l’IVA, i una durada inicial de dos (2) anys. El preu
d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu d’impressió i
postproducció de 1.000 formularis/notificacions.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, vint-i-nou mil quaranta euros (29.040,00 €) es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2121.92001.22009 del Pressupost Municipal.
Atès que el contracte pot comportar 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, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el cap del Servei de Gestió Tributària i Recaptació, que actualment és el Sr. Miquel
Àngel Gamell, 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.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte,
mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.

13. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 788.036,01 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la
realització del Programa Mixt Treball i Formació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de set-cents vuitanta-vuit mil trenta-sis euros amb un cèntim (788.036,01 €) atorgada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 3 de desembre de 2013, per a
la realització del Programa Mixt Treball i Formació. El cost total del programa és de vuit cents
seixanta mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb vint cèntims (860.388,20 €)
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de setanta-dos mil tres-cents cinquanta-dos euros amb dinou cèntims (72.352,19 €) seran
aportats per cada àrea o servei municipal implicat.
TERCER.- Prendre coneixement de l’encàrrec de gestió que fa l’Empresa Municipal Foment de
Terrassa, SA a l’Empresa municipal Ecoequip, relatiu a la contractació de 30 treballadors/res del
Projecte Neteja de les zones d’àmbit municipal de la ciutat.

14. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per al projecte “Àgora Terrassa:
Eixos i Diàlegs.”
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per a les actuacions 2014 que es
relacionaran a continuació:
Relació de recursos sol·licitats:
PROJECTE

Àgora Terrassa: Eixos i Diàlegs

PRESSUPOST TOTAL (€)

44.325,-

SEGON.- L’import total sol•licitat és de 26.595 € (VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS NORANTACINC EUROS) corresponent al 60% del total del pressupost.
TERCER.- L’aportació de l’ajuntament al projecte correspon al 40% del total del pressupost ,
amb el capítol 1. No obstant això, el projecte restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui,
reformulant-lo d’acord a l’import concedit.
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

15. Sol•licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per al projecte
Actuacions Pla de Sensibilització “Terrassa Solidària 2014”.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol•licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per a les actuacions 2014 que
es relacionaran a continuació:
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Relació de recursos sol·licitats:
PROJECTE

Actuacions Pla de Sensibilització
“Terrassa Solidària 2014”

PRESSUPOST TOTAL (€)

30.000,-

SEGON.- L’import total sol•licitat és de divuit mil euros (18.000 €), corresponent al 60% del total
del pressupost.
TERCER.- L’Ajuntament de Terrassa cofinançarà aquest projecte amb l’aportació del 40%, fentse càrrec a les partides següents del pressupost municipal vigent:
-

5.000,- €, partida 0467-91301-22602
7.000,- €, partida 0467-91301-22799

El projecte restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui, reformulant-lo d’acord a l’import
concedit.
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

16. Proposta Urgent: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
Serveis 2014 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el recurs econòmic, tècnic i
material per a les actuacions 2014 de l' Àrea de Planificació Urbanística i Territori.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el recurs econòmic, tècnic i material per a les actuacions
2014 que es relacionen a continuació:
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RECURS ECONÒMIC

SERVEI
1

Medi Ambient i
Sostenibilitat

2

Medi Ambient i
Sostenibilitat

3

Medi Ambient i
Sostenibilitat

4

Medi Ambient i
Sostenibilitat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
Sensibilització, participació i divulgació
ambiental. Activitats de sensibilització i
educació ambiental
Activació temporal d'espais sense ús.
Adequació i activació d'espais buits per a usos
temporals
Implantació de mesures de gestió sostenible
ambiental i econòmica

COST TOTAL

Animals de companyia (gossos i gats)

RECURS DEMANAT COFINANÇAMENT

8.000,00

5.000,00

3.000,00

24.566,33

24.566,33

-

11.593,01

10.000,00

1.593,01

398.027,96

199.013,98

199.013,98

Sanitat ambiental

41.961,70

20.980,85

20.980,85

Seguretat alimentària

52.067,00

26.033,50

26.033,50

Societat Municipal
Reforma, condicionament i rehabilitació
7 d’Habitatge de
d'habitatges destinats a polítiques socials
Terrassa, SA

63.770,48

24.000,00

39.770,48

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
6
Sostenibilitat
5

8

Via Pública i
Protecció Civil

Tractament de vegetació a la franja perimetral
de baixa combustibilitat

59.000,00

35.400,00

23.600,00

9

Via Pública i
Protecció Civil

Tractament de vegetació de parcel·les no
edificades dels ens públics locals

37.946,78

30.357,42

7.589,36

696.933,26

375.352,08

321.581,18

TOTALS
RECURS TÈCNIC

1
2
3
4

SERVEI
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Via Pública i
Protecció Civil
Via Pública i
Protecció Civil
Via Pública i
Protecció Civil

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ

COST TOTAL

RECURS DEMANAT COFINANÇAMENT

Camins municipals

Tècnic

Plans municipals de prevenció d'incendis
forestals (PPI)

Tècnic

Plans d'autoprotecció (PAU)

38.000,00

Plans d'actuació municipal d'emergències per
incendis forestals (PAM)
TOTALS

26.600,00

11.400,00

Tècnic
38.000,00

26.600,00

11.400,00

RECURS MATERIAL
SERVEI
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
GEP i Eco-Equip,
Bancs i papereres
SAM
Espais lúdics i de salut per a la gent gran
2 GEP
Medi Ambient i
3
Cessió de bicicletes elèctriques
Sostenibilitat

1

TOTAL RECURS ECONÒMIC SOL·LICITAT
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RECURS DEMANAT
Material
Material
Material

401.952,08
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SEGON.- L’import total dels recursos econòmics sol•licitat per l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori a la Diputació De Barcelona, d’acord al Catàleg de Serveis de l’any 2014 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2012-2015, és de quatre-cents un mil nou-cents cinquanta-dos euros amb
vuit cèntims (401.952,08€).
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

17. 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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