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
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno

Membres excusats
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

02/2014

24-GENER-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint-i-quatre de gener
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 està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez 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.
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 10 de gener de 2014. (Reunió 01/2014)
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 10 de gener de 2014 (Reunió
01/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compatibilitat per exercir activitat retribuïda a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat privada per compte aliè de pedagog, a
temps parcial, destinant 16,34 hores setmanals, al funcionari de carrera del PAME fins el 31 de
desembre de 2013 i funcionari de carrera d’aquesta Corporació des de l’1 de gener de 2014,
senyor Joan Dídac, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i normativa
concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 16,34 hores setmanals.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

3. Aprovar la compatibilitat per exercir activitat retribuïda a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada com a arquitecte per compte propi, senyor Enric, de conformitat amb el que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el 50%
de la seva jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.
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4. Aprovar la compatibilitat per exercir activitat retribuïda a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas la
compatibilitat per a l’activitat privada com a intèrpret de concerts de música, al funcionari de
carrera del PAME fins el 31 de desembre de 2013 i funcionari de carrera d’aquesta Corporació
des de l’1 de gener de 2014, el senyor Enric, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el 50%
de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

5. Aprovar la compatibilitat per exercir activitat retribuïda a personal municipal.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas tant
per a l’activitat pública com privada realitzant classes de música a l’Ajuntament de Molins de Rei i
l’Escola Pia de Sabadell, a temps parcial, destinant un total de 42,8 hores/mensuals, al funcionari
interí d'aquesta Corporació, senyor Josep, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol•licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de les activitats per les quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Ratificar la Resolució núm. 11004 de data 17 de desembre de 2013, per la qual s’atorga a
la Mancomunitat de Propietaris del carrer Felip II núm. 138-140 i l'Av. 22 de Juliol núm. 2A
de Terrassa, un ajut per import total de 75.704,57€ d'acord amb les Bases Reguladores de
la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació i equipament dels elements
col•lectius dels edificis del barri de La Maurina.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 11004, de 17 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Atorgar a la Mancomunitat de Propietaris del carrer Felip II, núm. 138-140 i Av.22 de
Juliol, núm.2A de Terrassa, amb NIF: H-66053497, un ajut per import total de 75.704,57 €
d’acord amb les Bases reguladores de la concessió d’ajuts extraordinaris per a la rehabilitació i
equipament dels elements col•lectius dels edificis del barri de la Maurina,
SEGON.- Fer càrrec de la quantitat de 64.703,99 € a la partida 1437.15601.48900 del
Pressupost vigent i de 11.000,58 € a la partida 1437.15601.48900 del pressupost 2014.
TERCER.- Les obres hauran de començar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de la
notificació de concessió dels ajuts i s’hauran d’executar dins els 12 mesos següents a aquesta,
com a màxim i ajustant-se al projecte presentat
QUART.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats .

7. Ratificar la Resolució núm. 11039 de data 16 de desembre de 2013, per la qual s’aproven
les s Bases del “Concurs de cartells 8 de març”. GESAD 03/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 11039, de 16 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del Concurs de cartells 8 de març, amb el contingut següent:
“OBJECTE DEL CONCURS:
La Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa convoca el “Concurs de
cartells 8 de març” amb l’objectiu de promoure la implicació ciutadana en la campanya municipal
de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i alhora visualitzar el potencial
artístic i creatiu de les dones de la ciutat.
DOTACIÓ ECONÒMICA:
El jurat concedirà els premis següents:
1r: edició del cartell guanyador, 1.000,00 euros i un diploma acreditatiu
2n: 500,00 euros i un diploma acreditatiu
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3r: 250,00 euros i un diploma acreditatiu
JURAT:
El jurat d’aquest premi estarà presidit per la regidora de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de
Terrassa i constituït per: una persona vinculada a les arts plàstiques, una representant dels grups
de dones de la ciutat, una persona de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament, la mateixa regidora,
la cap del Servei, i una representant del servei de Polítiques de Gènere, en qualitat de secretària.

A QUI S’ADREÇA:
Aquest concurs s’adreça, exclusivament, a dones empadronades a Terrassa, sense limitació
d’edat.
REQUISITS:
Les obres que s’hi presentin han de ser originals i inèdites, i han de tractar sobre el tema escollit
per a celebrar el Dia Internacional de les Dones. Enguany, ha de girar entorn a la següent
temàtica: “Dones, cultura i sabers femenins”.
Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització (il•lustració,
fotografia, collages, pintura, etc).
Cada participant hi podrà concursar amb una sola obra, de format 35 x 70 cm, muntada sobre
cartró ploma i en sentit vertical.
En el cartell hi haurà de figurar:
•

La frase “Dones, cultura i sabers femenins”.

•

Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2014

•

El logotip de l’Ajuntament de Terrassa

Al dors de l’obra hi constarà un pseudònim i/o el títol del treball. També s’adjuntarà un sobre
tancat al dors, a l’exterior del qual hi haurà de figurar el títol del treball i/o el pseudònim escollit, i
a l’interior, les dades personals de la concursant: noms i cognoms, edat, adreça i telèfon de
contacte, juntament amb el títol i/o el pseudònim.
LLOC DE PRESENTACIÓ:
Els treballs s’hauran de lliurar al Servei de Polítiques de Gènere, carrer Nou de Sant Pere, 36, de
Terrassa. El termini de presentació serà el dia 31 de gener de 2013, a les 14.00 h.
LLIURAMENT DELS PREMIS:
L’acte de proclamació de les guanyadores dels premis d’aquest concurs se celebrarà el proper
mes de març de 2014. El lloc, dia i hora s’anunciaran oportunament dins del programa d’actes de
celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
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El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2014. Les obres
guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Terrassa, el qual tindrà el dret de
reproducció. Les obres no premiades es podran recollir en un termini de dos mesos, des de
l’atorgament dels premis. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en
paper per reciclar.
PROPIETAT I PUBLICACIÓ DEL TREBALL:
El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2014. Les obres
guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Terrassa, el qual tindrà el dret de
reproducció. Les obres no premiades es podran recollir en un termini de dos mesos, des de
l’atorgament dels premis. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en
paper per reciclar.
Terrassa, desembre de 2014
“La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, i el seu incompliment
l’anul·la.”
SEGON.- Convocar, mitjançant procediment de concurrència competitiva, el Concurs de cartells
8 de març.
TERCER.- Aprovar l’import màxim de dos mil vuitanta euros (2.080,00 €), corresponent al total
dels premis previstos a les Bases, que anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària
3466.23601.48100 del pressupost municipal per al 2014 condicionat a la seva aprovació
definitiva.
QUART.- Dotar de crèdit adequat i suficient el pressupost municipal 2014 del servei de Polítiques
de gènere per atendre les despeses associades a aquest premi.
CINQUÈ.- Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Tauler d’anuncis i edictes de la web de
l’Ajuntament de Terrassa (www.terrassa.cat).

8. Ratificar la Resolució núm. 30 de data 11 de desembre de 2013, per la qual s’aprova
l’adhesió per al 2014 de l’Ajuntament de Terrassa a “Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”, renovable per períodes anuals supeditat a la
disponibilitat de recursos en cada moment. GESAD 65/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 30, de 11 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió per al 2014 de l’Ajuntament de Terrassa a l’associació cultural
sense ànim de lucre “Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública”, renovable per períodes anuals supeditat a la disponibilitat de resursos en cada moment.
SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Terrassa a la “Red Española de
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”, el senyor Josep Pla Font,
director artístic del CAET, amb efectes fins el 31 de desembre de 2014.
TERCER.- Satisfer la quota anual de soci, de 1.500,00 € per a 2014, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3451.33501.48900, del pressupost municipal per a 2014.
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El finançament de les obligacions econòmiques derivades de l’adhesió a aquesta associació, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3451.33501.48900. El Pressupost de 2014 es
dotarà`de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses associades a aquest concepte.
Atès que aquesta adhesió comporta despeses que s’han d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització es 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 2/2001, de 5 de març) i la quantia està
subordinada a les necessitats concretes de l’Ajuntament, i podrà experimentar disminucions o
increments en funció d’aquestes.
QUART.- Formalitzar l’adhesió a la “Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales
de Titularidad Pública”.

9. Aprovar l'expedient d'alienació d'accions propietat de l'Ajuntament de Terrassa en
l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient d’alienació de 30.776 accions, que son propietat de l’Ajuntament
de Terrassa, en l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, per un import de venda de
46,8017 euros per acció, o pel que en resulti, en cas de ser superior, de conformitat amb el
procediment de valoració establert en els estatuts socials en el moment de cursar l’ordre de
venda.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació al Departament d’Economia de la Generalitat, als
efectes d’emetre l’informe previ a l’alienació de valors mobiliaris previst a l’art. 40.1.d) del
Reglament de Patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre i 209.1 b)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril.
TERCER.- Donar trasllat de la documentació al Departament de Governació de la Generalitat,
als efectes d’emetre l’informe previ a l’alienació directa de valors mobiliaris previst a l’art. 43 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre.
QUART.- Una vegada es disposi del informes previs esmentats en els acords segon i tercer
precedents, o bé sense disposar dels mateixos, hagin transcorregut 30 dies a comptar de
l’endemà de la seva petició, prosseguir les actuacions de venda i, en aquest sentit, iniciar el
procés de COMUNICAR la voluntat de vendre les accions i preu indicats en l’acord primer, de
forma fefaent, al Consell d’Administració de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, i a l’Entitat
encarregada del registre comptable, de conformitat amb el que determina l’art. 9, B. dels Estatuts
de la societat.
CINQUÈ.- L’import a ingressar derivat de la venda es comptabilitzarà a la partida que assenyali
la Intervenció General
SISÈ.- En el supòsit de que la part adquirent manifesti la seva voluntat d’ajornar el pagament del
preu de venda, aquesta Junta de Govern, previ informe favorable de la Intervenció General,
podrà acordar-la per un període no superior a 10 anys, sempre i quan les quantitats ajornades es
garanteixin de manera suficient mitjançant condició resolutòria explícita, hipoteca, aval bancari, o
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una altra garantia suficient. L’interès de l’ajornament no podrà ser inferior a l’interès legal del
diner.
SETÈ.- Facultar, àmpliament, al Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, Sr.
Alfredo Vega López, per impulsar els tràmits, adequant i adaptant, en temps i forma, les
actuacions a realitzar i, en especial les comunicacions de les ordres de venda i, per subscriure
tots els documents que siguin necessaris, inclòs d’esmena i rectificació d’errors materials i
esmenables, amb la finalitat de garantir
l’execució i efectivitat de l’alienació dels valors
mobiliaris determinada en l’acord primer d’aquest document dins l’exercici econòmic de 2014.

10. Donar compte de la Resolució núm. 11000 de data 12 de desembre de 2013, per la qual
es sol•licita a la Diputació de Barcelona una pròrroga dels períodes d’execució, i
justificació del projecte subvencionat per import de 20.000 €, i denominat “Procés Àgora
Terrassa - Pacte de Ciutat”. La pròrroga sol•licitada per al període d’execució de l’
esmentat projecte és fins el 31 de juliol de 2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 11000, de 12 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona una pròrroga dels períodes d’execució, i
justificació del projecte subvencionat per import de 20.000 €, i denominat “Procés Àgora
Terrassa-Pacte de Ciutat”. La pròrroga sol•licitada per al període d’execució de l’esmentat
projecte és fins el 31 de juliol de 2014.
SEGON.-

Notificar aquest acord a les parts interessades.

11. Acceptació d’ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins el Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, i aprovació d’una sol•licitud de canvi.
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 següents ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015 “ :
Actuació
Pla de Barris de la Maurina
Expropiacions
Esponjament del Barri de Ca N’Anglada

Import sol•licitat
1.655.000
1.733.000
500.000

Any execució
Any 2014
Any 2014
Any 2014

SEGON.- Aprovar la sol•licitud de canvi de l’ajut acceptat en l’apartat anterior relatiu al Pla de
Barris de la Maurina per un import de 1.655.000 a les següents actuacions:
Esponjament del Barri de Ca N’Anglada
Actuacions de Millora de l’Espai Públic

1.000.000
655.000

Any 2014
Any 2014

Quedant per tant l’import demanat per l’actuació de l’Esponjament del Barri de Ca N’Anglada en
1.500.000 € en total.
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TERCER.- Facultar al Tinent d’Alcalde d’Hisenda per realitzar tots els tràmits relacionats amb els
acords anteriors.

12. 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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