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 López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares Aguirre
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Marc Armengol i Puig

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

Lluís Soria i Suárez

13/2015

17-JULIOL-2015

A la Sala de Presidència de la Casa Consistorial
de la ciutat de Terrassa, en data disset de juliol
de l’any dos mil quinze, es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria la
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.
Lluís Soria i Suárez, com a interventor general
accidental.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores i 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.

Constitució de la Junta de la Junta de Govern Local.
Essent presents tots els membres que integren la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Terrassa, es deixa constància que d'acord amb el que fou disposat per Decret d'Alcaldia núm.
5771/2015, de 19 de juny de 2015, en ús de les facultats que li atribueixen l'article 23 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, es constitueix la Junta
de Govern Local, amb la composició que a continuació s'indica:
President:

L'Il·lm. Senyor Alcalde Jordi Ballart i Pastor

SRA. ROSA MARIA RIBERA I MITJAVILA
SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ
SR. MARC ARMENGOL I PUIG
SR. AMADEU AGUADO I MORENO
SRA. LLUÏSA MELGARES AGUIRRE
Competències i atribucions. Normativament són competències bàsiques de la Junta de Govern
Local les de prestar assistència i assessorament a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
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D'altra banda, exercirà les atribucions que li han estat delegades i que seguidament es
relacionen:
DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS D'ALCALDIA (5773/2015, de 19 de juny)

DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Complementant les competències bàsiques de prestar assistència i assessorament a aquesta
Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, la Junta de Govern exercirà a partir del moment de
la seva constitució les atribucions que, corresponent a aquesta Alcaldia, seguidament es
relacionen i en aquest acte se li deleguen:
Les aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d’urbanització. A títol merament indicatiu:
L'aprovació inicial dels plans especials urbanístics, dels plans de millora urbana, dels plans
parcials, i dels plans parcials de delimitació previst en el PAUM.
L'aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels diferents sistemes
d’actuació, determinació i modificació d’aquests sistemes, delimitació d’unitats i polígons
d'actuació, constitució de juntes i entitats col·laboradores, projectes de reparcel·lació, l’adopció
de tots els actes administratius en matèria de gestió urbanística i expropiacions forçoses per
raons urbanístiques.
L’adopció d’acords relatius a les suspensions de llicències sempre que es vinculin a la
formulació o aprovació dels plans.
L'aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística.

L'aprovació de l'informe municipal previstos a la Llei de prevenció i control ambiental de les
activitats, en els expedients d'autorització i/o llicència ambiental

L’aprovació de projectes d’obres i de serveis, les contractacions i les concessions, d’acord amb les
determinacions que es concreten en apartat G) del present Decret.

L'aprovació de l’oferta pública d’ocupació.

L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor sigui
superior a 300.000 euros i que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.000.000 €.

L'alienació del patrimoni, llevat dels béns mobles declarats de valor històric o artístic, quan el seu
valor sigui superior a 300.000 euros, i que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
ni els 3.000.000 €.

L'autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració amb altres administracions o
amb institucions públiques i/o privades, sempre que del seu contingut resultin compromisos a
càrrec de la Corporació que es situïn dins l'abast competencial de l'Alcaldia i comportin efectes de
compromís econòmic per a l’Ajuntament superiors a 300.000 euros.

Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica, quan la disposició que aprovi
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la convocatòria designi l'Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, o no en designi cap
d'específic, i els efectes econòmics que comporti siguin superiors a 300.000 euros i no superin els
3.000.000 d’euros.
Elaborar i sotmetre a aprovació plenària els plans de protecció civil d’àmbit municipal

L'exercici de les atribucions delegades de l'Il.lm. Sr. Alcalde-President està sotmès a les
condicions següents:
Alcaldia podrà reclamar per a sí, i assumir el coneixement i resolució d'un assumpte la
resolució del qual correspongui a un altre per delegació, quan circumstàncies d'índole tècnica,
econòmica, social, jurídica o territorial ho faci convenient. Les atribucions delegades en la
Junta de Govern podran ser assumides, a més a més, davant supòsits d'urgència que ho
facin convenient, donant-se compte posteriorment a la dita Junta de Govern.
Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació indicaran expressament aquesta
circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.
No podran delegar-se les competències que s'exerceixin per delegació.
Les delegacions efectuades s’exerciran sens perjudici de l’exercici de les atribucions que
corresponguin als òrgans de govern dels organismes autònoms locals i les societats
municipals de capital municipal d’acord amb els seus respectius estatuts vigents en cada
moment.
Les delegacions no quedaran revocades pel sol fet de produir-se una substitució amb caràcter
temporal i accidental en la titularitat de l'Alcaldia o en la composició concreta de la Junta de
Govern.
Els respectius regidors i regidores amb atribucions delegades han de reportar al Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de l’estructura de govern municipal en la que s’integri, tota quanta
informació li sigui requerida, així com aquella que, sense ser-ho, resulti d’especial importància
en el desenvolupament de les competències objecte de delegació. Tanmateix han de
subjectar-se a les directrius que els referits Tinents d’Alcalde comuniquin en ús de les
atribucions de coordinació de les respectives àrees, del qual n’és principal col·laborador de
govern.
Les atribucions concretes a favor dels regidors i regidores s'exerciràn en els termes i dins els
àmbits que en cada cas s'especifiquen en els apartats anteriors del present Decret. No
obstant això, en cas d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquests per a
l'exercici de les seves atribucions, i quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social
jurídica o territorial ho faci convenient, els Tinents d'Alcalde responsables de les respectives
Àrees de l'estructura de govern municipal podran assumir el coneixement i resolució d'un
assumpte, donant compte a la Junta de Govern en aquest darrer cas.
Els Tinents d’Alcalde/ssa de cada Àrea informaran en el si d’aquesta dels aspectes
organitzatius, funcionals i de línies polítiques pròpies de cada Àrea.
L’alcalde conserva les facultats de rebre informació detallada de la gestió de la competència
delegada i dels actes o les disposicions que emanin en virtut de la delegació.
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Establiment del calendari de reunions ordinàries.

Per unanimitat, la Junta de Govern acorda establir el calendari de reunions ordinàries que es
concreta a continuació:

Calendari reunions ordinàries
9:30 hores. Divendres de la primera i tercera setmana anteriors a la de realització
de reunió ordinària del Ple.

1. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra
requeriments d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i
l’incompliment de la funció social dels mateixos. (19 expedients: resolució 4768 (HADI
358/13 - CORE 149/2015), resolució 4769 (HADI 354 a 360, 362 i 363 de 2013 – CORE
155/2015), resolució 4831 (HADI 734/2013 – CORE 137/2015), resolució 4954 (HADI 363 –
CORE 153/2015), resolució 4955 (HADI 359-2013 – CORE 156/2015), resolució 5001 (HADI
204/2013 – CORE 129/2015), resolució 5002 (HADI 360/2013 – CORE 151/2015), resolució
5081 (HADI 355/2013 – CORE 154/2015), resolució 5277 (HADI 507/2013 – CORE 147-2015B), resolució 5278 (HADI 362/2013 – CORE 155/2015-A), resolució 5279 (HADI 523/2013 –
CORE 143/2015), resolució 5280 (HADI 357/2013 – CORE 155/2015-B), resolució 5281
(CORE 137/2015-E), resolució 5282 (HADI 714/2013 - CORE 134/2015-D), resolució 5501
(HADI 362/2013 – CORE 175/2015), resolució 5651 (HADI 528/2013 – CORE 147/2015),
resolució 5807 (HADI 6892013 – CORE 136/2015-I), resolució 5808 (HADI 364/2013 – CORE
160/2015-D) i resolució 5809 (HADI 359-2013 – CORE 176/2015-F)).
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 149/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, en nom de Banco Popular Español SA,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, contra la Resolució núm. 5923
de data 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i
Territori per la qual es desestimaven les al·legacions formulades el 14 d'abril del 2014 pel Banc
Popular Español, S.A. i es ratificava la resolució núm. 2690 de 17 de març de 2014 en el marc de
l'expedient de Gestió Urbanística Hadi 358/2013.
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.- 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-149/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu nún. 16 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 155/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, en nom de Banco Popular Español SA,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, contra la Resolució núm. 2988
de 17 de març de 2015 dictada pel Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i
Territori de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant la qual es desestima el recurs de reposició
interposat pel Banco Popular en contra de la providència d'apremi dictada en data de 15 de
gener de 2015 dins del marc dels expedients de Gestió Urbanística Hadi 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 362 i 363 del 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- 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-155/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu Core 137/2015, interposat per
l’advocat, el Sr. Alejandro, en nom i representació de Criteria Caixaholding SA, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1101 de data de 23 de
gener de 2015, dictada pel tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient del servei de Gestió Urbanística Hadi
734/2013. La resolució de referència imposava a la mercantil una multa coercitiva per
l'incompliment del termini atorgat a la resolució núm. 7387 de 25 de juliol de 2014, dictada per la
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, fixava la taxa corresponent i li
requeria per a que ocupés inmediatament l'habitatge del carrer Sant Lluís de Terrassa.
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 dels 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 Core 137/2015, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 153/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 5919 de data 25 de juny de 2014, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori en el marc de l' expedient del servei de Gestió Urbanística,
Hadi 363/2013, mitjançant la qual es desestimen les alegacions formulades pel Banco Popular
SA front a l'anterior resolució núm. 2694 de 17 de març de 2014.
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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 i 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 CORE-153/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 156/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 5922 de data 25 de juny de 2014, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori en el marc de l'expedient del servei de Gestió Urbanística, Hadi
359/2013, mitjançant la qual es desestimaven les alegacions formulades pel Banco Popular
Español, SA front a l'anterior resolució núm. 2691 de 17 de març de 2014.
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 dels Tribunals, la sra. 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 156/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu Core 129/2015, interposat per
l’advocat, Alejandro en nom i representació de BuildingCenter, S.A. davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1071 de data 29 de gener de 2015
dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de
Terrassa en el marc de l'expedient del servei de Gestió Urbanística, Hadi 204/13. Mitjançant la
citada resolució s'imposava a Buildingcenter, S.A. una multa coercitiva per l'incompliment del
termini atorgat a la resolució núm 7571 de data 08 de setembre de 2014 i se li tornava a requerir
per a que ocupés immediatament l'habitatge del carrer del Mestre Trias de Terrassa.
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 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-129/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 151/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español, S.A., davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 5921 de data 25 de juny de 2014, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de Terrassa, en el marc de l'expedient del servei de Gestió
Urbanística, Hadi 360/2013, per la qual es desestimen les alegacions formulades pel Banco
Popular Español, S.A, davant l'anterior resolució núm. 2692 de 17 de març de 2014.
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 CORE 151/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 154/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, en nom i representació de banco Popular
Español, SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 12 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 2185 de data 23 de febrer de 2015, dictada pel tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa en relació a l'expedient Hadi
355/2013, del servei de Gestió Urbanística, per la qual es desestima el recurs de reposició
interposat pel Banco Popular contra la resolució 10870 de 17 de desembre de 2014.
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 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 Core154/2015, interposat
davant Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 12 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 147/2015 B, interposat per
l’advocat, el senyor Alejandro en nom i representació de Buildingcenter SA, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1087 de 26 de gener
de 2015, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori en relació
amb l'expedient, Hadi 507/2013, del servei de Gestió Urbanística de l'Ajuntament de Terrassa. La
citada resolució imposava a l'entitat Buildingcenter S.A. una multa coercitiva per l'incompliment
del termini atorgat a la resolució núm. 7613 de 08 de setembre de 2014 i li requeria per a que
ocupés inmediatament l'habitatge situat al carrer del Sindicat de Terrassa.
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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, Core 147/2015 B,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 155/2015 A, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 5920 de data 25 de juny de 2014, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, en la que es desestimaven les al-legacions presentades en
data 14 d'abril de 2014 per l'entitat Banco Popular Español, S.A i es ratificava la resolució núm.
2693 de data 17 de març de 2014 recaiguda en l'expedient HADI 362/2013.
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.- Designar la Procuradora dels Tribunals, la Sra.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 155/2015 A,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, CORE 143/2015, interposat per
l’advocat, el senyor, Alejandro en nom i representació de Buildingcenter SA, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1089 de data 26 de
gener de 2015, dictada per la tinent d' alcalde de l' Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l' Ajuntament de Terrassa, en relació amb l'expedient, Hadi 523/2013, del Servei de Gestió
Urbanística. La citada resolució imposava a Buildingcenter, S.A. una multa coercitiva per
l'incompliment dels terminis donats a la resolució núm. 7608 de data de 08 de setembre de 2014
i li requeria per a que ocupés inmediatament l' habitatge emplaçat al carrer del Sindicat de
Terrassa.
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 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, CORE-143/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 155/2015 B, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor, Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 5924 de data 25 de juny de 2014, dictada per la tinent d' alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, en relació amb l'expedient Hadi
357/2013 del servei de Gestió Urbanística que desestimava les alegacions formulades pel
Banco Popular Español S.A front a la resolució anterior núm 2689 de 17 de març de 2014.
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, la senyora 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, Core 155/2015 B,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 137/2015 E, interposat pel
lletrat, el senyor Alejandro en nom i representació de Criteria Caixaholding , SA , davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1102 de 23 de gener de
2015 dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori en la que
s'imposava a l'entitat Criteria Caixaholding S.A una multa coercitiva de 5.000 euros per haver
incomplert el termini atorgat en la resolució núm. 7386 de 25 de juliol de 2014, es requeria a
l'esmentada entitat que procedís a l'ocupació de l'immoble ubicat al Carrer Manresa de Terrassa
i es girava el pagament de la quantitat de 177,66 euros en concepte de taxa.
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 dels Tribunals, la Sra. 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 137/2015 E,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, Core 134/2015 D, interposat per
l’advocat Alejandro en nom i representació de Criteria Caixaholding SA, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1103 de data 23 de
gener de 2015 dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa, en relació a l'expedient Hadi 714/2013 del servei de Gestió
Urbanística. La resolució núm. 1103 de 23 de gener de 2015 imposava a l'entitat Criteria
Caixaholding, S.A. una multa coercitiva per l'incompliment del termini atorgat a la resolució núm.
7384 de 25 de juliol de 2014 i li requeria novament, en qualitat de propietària, per a que ocupés
inmmediatament l'habitatge situat al carrer de Murillo de Terrassa.
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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, Core 134/2015 D,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, Core 175/2015, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 8144 de data 26 de setembre de 2014, dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l'expedient Hadi
362/2013 del Servei de Gestió Urbanística. La resolució imposava al Banco Popular Español,
S.A. una multa coercitiva de 5.000 euros per l'incompliment del termini atorgat a la resolució
núm. 5920 de 25 de juny de 2014, li requeria de nou perquè ocupés en 10 dies l'habitatge del
carrer de Guadiana de Terrassa i li girava la quantitat de 175,90 euros en concepte de taxa.
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 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, Core 175/2015,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu Core 147/2015, interposat per
l’advocat, el senyor Alejandro en nom i representació de Buildingcenter S.A., davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1090 de data 26 de
gener de 2015 dictada per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori dins
del marc de l'expedient Hadi 528/2013 del servei de Gestió Urbanística de l'Ajuntament de
Terrassa. La resolució núm. 1090 de 26 de gener de 2015 imposava a l'entitat Buildingcenter,
S.A. una multa coercitiva de 5.000 euros per l'incompliment del termini atorgat a la resolució
núm. 7605 de data 08 de setembre de 2014, li girava una taxa de 177,66 euros i li requeria
novament per a que ocupés immediatament l'habitatge situat al carre del Sindicat de Terrassa.
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, la senyora 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 Core147/2015, interposat
davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 136/2015 I, interposat pel
lletrat, el senyor, Alejandro en nom i representació de Criteria Caixaholding SA, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra la Resolució núm. 1097 de data 23 de
gener de 2015 dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l’Ajuntament de Terrassa, en relació amb l’expedient HADI 689/2013 del Servei de Gestió
Urbanística, en la que s'imposava a l'entitat Criteria Caixaholding S.A una multa coercitiva de
5.000 euros per haver incomplert el termini atorgat en la resolució núm. 7380 de 25 de juliol de
2014, es requeria a l'esmentada entitat per a que en el termini de deu dies procedís a l'ocupació
de l'habitatge emplaçat al Carrer Alexander Bell de Terrassa i es girava la quantitat de 177,66
euros en concepte de taxa.
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, la senyora 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, Core 136/2015 I,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, Core 160/2015 D, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
Popular Español , S.A, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 2184 de data 23 de febrer de 2015 dictada pel tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori en el marc de l'expedient Hadi 364/2013 del Servei de Gesitó
Urbanística. La citada resolució desestimava el recurs de reposició interposat pel Banco Popular
Español, S.A. contra la resolució núm. 10871 de data 17 de desembre de 2014, dictada per la
tinent d'alcalde de l'Area de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa que
imposava al banc una multa coercitiva de 5.000 euros per l'incompliment del termini atorgat a la
resolució núm. 5522 de 13 de juny de 2014, li requeria perquè ocupés en 10 dies l'habitatge del
carrer de Francesc de Vitoria de Terrassa i li girava a l'entitat la quantitat de 175,90 euros en
concepte de taxa.
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, Core 160/2015 D,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, Core 176/2015 F, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Carlos Montero Reiter, en nom i representació de Banco
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Popular Español SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 8141 de data 26 de setembre de 2014, dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea
de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, en relació amb l’expedient
HADI 359/2013 del Servei de Gestió Urbanística, en la que s'imposava a l'entitat Banco Popular
Español S.A una multa coercitiva de 5.000 euros per haver incomplert el termini atorgat en la
resolució núm. 5922 de data 25 de juny de 2014, se li requeria per a que procedís a l'ocupació de
l'habitatge emplaçat al Carrer de Poetessa Caparà de Terrassa en el termini de deu dies i es
girava la quantitat de 175,90 euros en concepte de taxa.
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 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, Core 176/2015 F,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.

2. Aprovar inicialment el Projecte, per taxació conjunta, dels blocs 5 i 6 (Passatge de la
Prudència, 2 i 4) de l'Illa 14 del Polígon 2 de la MPOUM de Terrassa al barri de Ca
n'Anglada. GSOL 29/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa, pel procediment de taxació conjunta, dels
béns i drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca
n’Anglada, aprovada definitivament en data 26 de març de 2013 pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat, pel que fa als blocs de pisos 5 i 6 ubicats al Passatge de la Prudència números 2 i
4 del barri de Ca n’Anglada.
SEGON.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats
continguda al document número 2 del “Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 5 i
6 (Passatge de la Prudència, 2 i 4) de l’Illa 14 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM
de Terrassa al barri de Ca n’Anglada”.
TERCER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació per taxació conjunta dels blocs 5 i 6
(Passatge de la Prudència, 2 i 4) de l’Illa 14 del polígon 2 de la modificació Puntual del POUM de
Terrassa al barri de Ca n’Anglada”, elaborat pels serveis tècnics de l’Institut Català del Sòl.
QUART.- Sotmetre l’expedient i l’aprovació inicial de la relació dels béns i drets afectats, a
informació pública durant un termini de vint dies, a fi i efecte que s'hi puguin formular les
al·legacions que s'estimin pertinents, amb la notificació personal corresponent a tots els titulars
dels drets i béns afectats.
CINQUÈ.- Sotmetre el Projecte de Taxació conjunta, que s’aprova mitjançant l’acord Tercer, al
preceptiu tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, en compliment de l’article 113 a)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
SISÈ.- Notificar personalment els fulls d’apreuament a les persones interessades, en compliment
de l’article 113 a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, per tal que puguin formular-hi observacions i reclamacions concernents a la
titularitat o la valoració de llurs drets respectius.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 12

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

SETÈ.- Notificar el contingut dels presents acords als titulars dels béns i drets de les finques
afectades i a altres possibles interessats en l’expedient administratiu.

3. Ratificar la resolució 4766 de 21 de maig de 2015, que aprova la compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 117/2015-4, contra la resolució que denega la
llicència d’obres majors número OMOB 128/2014, sol·licitada per LIDL Supermercados SL
per a la reforma i ampliació del local comercial emplaçat a la Plaça dels Països Catalans,
núm. 1. CORE 117/2015-A
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4766, de 21 de maig de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 117/2015-4, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Ivo Ranera Cahis, en nom i representació de Lidl
Supermercados SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, contra la
Resolució núm. 928 de 30 de gener de 2015 dictada per la tinent d'alcalde de l' Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de l' Ajuntament de Terrassa, que acorda denegar la llicència
d'obres majors número OMOB 128/2014, sol·licitada per la mercantil per a la reforma i ampliació
del local comercial emplaçat a la Plaça dels Països Catalans de Terrassa.
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, la Sra. 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-117/20154, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.

4. Ratificar la resolució núm. 5810 de 12 de juny de 2015, que interposa recurs contenciós
administratiu contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat i president de
l’Agència de Residus de Catalunya, que inadmet el recurs d’alçada interposat per
l’Ajuntament de Terrassa per considerar-lo extemporani en relació a un projecte de
descontaminació del sòl contaminat situat al polígon d’actuació PA-GAS 004.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5810, de 12 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Interposar recurs contenciós administratiu, en nom de l’Ajuntament de Terrassa,
contra la resolució de data 22 de maig de 2015, dictada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat i
President de l’Agència de Residus de Catalunya, en què va inadmetre el recurs d’alçada
interposat per l’Ajuntament de Terrassa contra la Resolució del director de l’Agència de Residus
de Catalunya de data 12 de gener de 2015, per considerar-lo extemporani, atès que s’ha
interposat fora del termini legalment establert a l’efecte de conformitat amb l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre; i confirmar l’esmentada Resolució en tots els seus extrems i
conseqüències, en relació a una part dels terrenys situats en el polígon d’actuació PA-GAS004.
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SEGON.- Designar la Procuradora dels 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 a interposar.

5. Donar compte de la resolució núm. 5200 de 27 de maig de 2015, que accepta els ajuts
econòmics atorgats a l’Ajuntament de Terrassa atorgats per la Diputació de Barcelona, per
un import de 100.215,44 € en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per
part de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 5200, de 27 de maig de 2015, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar de la Diputació de Barcelona els ajust econòmics atorgats a l’Ajuntament de
Terrassa per un import total de cent mil dos-cents quinze euros amb quaranta-quatre cèntims
(100.215,44€), en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, consistents en:

SERVEI

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE /ACTUACIÓ

Altres Observacions

ATORGAT

Sensib ilització, pa rticipació i divulgació
ambie ntal. Activitats de sensibilització i
educa ció ambie ntal

Programa per a la so stenibilita t de
Terrassa. Curs 2014-2015

1.500 ,00

Medi Ambient i
Soste nibilitat

Animal s de comp anyia (gossos i gats)

Manteniment del programa del
CAADCT
(tinença
responsable
d'animals
domèstics
i
de
compa nyia).

27.350 ,00

Medi Ambient i
Soste nibilitat

Sanitat ambiental

Programa prevenció Legi onel·losi,
Desratització i Combatre plagues
d'aus urbanes. Ernest Urrutia

22.522 ,50

Medi Ambient i
Soste nibilitat

Seguretat alimentària

Programa de co ntrol per la seguretat
alimentària.

26.033 ,50

Mobilitat

Canvi climàtic i so stenibilitat. Implantació de
mesures de gestió sostenible ambiental i
econò mica (*)

Ambici a't a l'Institut

Via Pública i
Protecció Civil

Obertura de la franja perimetral d e baixa
combustibilitat en urbanitzacions (*)

Creació d'una franja perimetral de
baixa combustibilitat al barri de Can
Gonteres

Via Pública i
Protecció Civil

Tractament de vegetaci ó de parcel ·les no
edificades dels ens públics locals (*)

Tractamen t
de
vegetació
de
parcel·les no ed ificables al barri de
Can Pale t de Vista Alegre.

Medi Ambient i
Soste nibilitat

TOTAL AJUT ECONÒMIC

3.279 ,00

19.530 ,44

-

100.21 5,44

(*) La realització d'aquest projecte està condicionada a l'atorgament de l'imp ort de l'ajut econòmic
de la DIBA a l'Aju ntament de Terrassa
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SEGON.- Notificar aquest Resolució a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

6. Donar compte del decret núm. 6057 de 29 de juny de 2015, que aprova inicialment el
“Projecte executiu de consolidació de l’estructura de les naus sud, substitució de les
cobertes i instal·lacions bàsiques del Condicionament Terrassenc”, amb un pressupost
d’execució material de 511.346,28 € i un pressupost de contractació amb IVA de
736.287,52 €. COAP 52/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 6057, de 29 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de consolidació de l'estructura de les naus
sud, substitució de les cobertes i instal·lacions bàsiques del Condicionament Terrassenc” (COAP
52/2015) amb un pressupost d’execució material de cinc-cents onze mil tres-cents quaranta-sis
euros amb vint-i-vuit cèntims (511.346,28 €), un pressupost de contractació, sense IVA, de siscents vuit mil cinc-cents dos euros amb vuit cèntims (608.502,08 €) i un pressupost de
contractació, amb IVA, de set-cents trenta-sis mil dos-cents vuitanta-set euros amb cinquantados cèntims (736.287,52 €). El termini d’execució de les obres és de quatre mesos i mig (4,5
mesos).
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte esmentat,
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es presenten al·legacions en el referit
període s’entendrà aprovat definitivament.

7. Ratificar la resolució núm. 5544 de 12 de juny de 2015, que aprova inicialment el
“projecte per a garantir l’accessibilitat al barri de Can Boada del Pi”. COAP 43/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5544, de 12 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte per a garantir l’accessibilitat al barri de Can Boada del
Pi” de Terrassa, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2015, amb un
pressupost d’execució material del projecte és de quatre-cents seixanta-dos mil tres-cents
setanta euros amb noranta-tres cèntims (462.370,93 €), el pressupost de contractació sense IVA
és de cinc-cents cinquanta mil dos-cents vint-i-un euros amb quaranta-un cèntims (550.221,41 €)
i un pressupost de contractació amb IVA de sis-cents seixanta-cinc mil set-cents seixanta set
euros amb noranta-un cèntims (665.767,91 €), i amb un termini previst d’execució de les obres
de sis (6) mesos.
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte esmentat,
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es presenten al·legacions en el referit
període s’entendrà aprovat definitivament.
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8. Donar compte de la resolució núm. 5298 de 4 de juny de 2015, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona un ajut en la modalitat de recurs tècnic, consistent en un estudi de
les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua
de Terrassa. GNMA 53/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 5298, de 4 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en un Estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei
d’abastament d’aigua de Terrassa a partir de la finalització de l’actual concessió.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

9. Donar compte de la resolució núm. 5888 de 26 de juny de 2015 que sol·licita al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, un ajut de 53.000 €, import màxim total de les actuacions efectuades durant
l’any 2014. GNMA 24/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 5888, de 26 de juny de 2015, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya l’ajut de 53.900,00 €, import màxim total de les actuacions
efectuades durant l’any 2014, IVA inclòs, pel total de despeses susceptibles de ser
subvencionades, el detall del mateix queda desglossat en els models de sol·licitud.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

10. Ratificar la resolució núm. 6235 de 29 de juny de 2015, que sol·licita una subvenció de
16.000,00 € a l’Instituto Nacional de la Juventud, per al projecte BAUMANLAB 2015. INSU
29/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 6235, de 29 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 16.000,00 € a Instituto Nacional de la Juventud, pel
projecte BAUMANLAB 2015, amb el pressupost que es detalla,

PROJECTE

BAUMANLAB 2015
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69.662,00

APORTACIO
MUNICIPAL
PREVISTA
53.662,00

IMPORT
SOL·LICITAT
16.000,00
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SEGON.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4.
TERCER.- Adscriure als projectes el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE
LLOC DE TREBALL
Cap del servei de joventut i lleure
Tècnic/a
Tècnic/a auxiliar
Conserge
Responsable de manteniment

%
imputat
5%
50 %
30 %
10 %
15 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

11. Ratificar la resolució núm. 5820 d’11 de juny de 2015, que aprova la sol·licitud de
subvenció en el marc del programa URBACT III, per al projecte RESilk per un import de
14.000 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5820, d’11 de juny de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc del programa URBACT III, per al
projecte RESilk, per un import de catorze mil euros (14.000,00 €)
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a tots els interessats i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

12. Aprovar la licitació del contracte de serveis de talleristes per a l’Escola Municipal La
Llar. ECAS 2816/2015
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:
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Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues
Despesa

Durada

Despesa

2015

setembre a desembre

6.697,60 €

-

-

2016

gener a març, abril a
juny, setembre a
desembre

20.092,80 €

-

-

2017

gener a març, abril a
juny

13.395,20 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació dels serveis de talleristes
per a l’Escola municipal de la Llar.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de quaranta mil cent vuitanta-cinc euros amb seixanta cèntims (40.185,60 €), exclòs l’IVA. El
contracte tindrà una durada de dos (2) anys (cursos escolars), a comptar des del mes de
setembre de 2015. 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, quaranta-vuit mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (48.624,58
€), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 3422.32402.22799 del
Pressupost Municipal corresponent:
2015

8.104,10 €

2016

24.312,29 €

2017

16.208,19 €

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 la responsable de les Escoles Municipals, que
actualment és la Sra. Anna Llongueras, 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) i 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.
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13. Aprovar la licitació del contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció
de compra durant 48 mesos, de nou escàners de sobretaula. ECAU 2243/2015
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

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

3 mesos

1.012,50 €

2016

12 mesos

4.050,00 €

2017

12 mesos

4.050,00 €

2018

12 mesos

4.050,00 €

2019

9 mesos

3.037,50 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting sense opció de compra durant quaranta-vuit (48) mesos, de nou escàners de
sobretaula per a la digitalització dels documents que aporta la ciutadania en els tràmits
presencials.

TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de setze mil dos-cents euros (16.200,00 €), exclòs l’IVA.

QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
de dinou mil sis-cents dos euros (19.602,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2121.92005.20600 dels Pressupostos Municipals següents:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

3 mesos

1.225,13 €

2016

12 mesos

4.900,50 €

2017

12 mesos

4.900,50 €

2018

12 mesos

4.900,50 €

2019

9 mesos

3.675,37 €

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).
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CINQUÈ.- 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 Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i 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 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).

SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el director
de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel Agelet, 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.

14. Donar compte de la resolució núm. 4923 de 25 de maig de 2015, que corregeix els
errors materials detectats en el PCAP i en el dictamen d’inici de licitació, que ha de regir
l’adjudicació de la cessió del dret d’ús d’una plataforma tecnològica que permeti la
publicació de dades obertes de l’Ajuntament de Terrassa. ECAU 2607/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 4923, de 25 de maig de 2015, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Corregir els errors materials detectats en el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i en el dictamen d’inici de licitació, que ha de regir l’adjudicació de la cessió
del dret d’ús d’una plataforma tecnològica que permeti la publicació de dades obertes d’aquest
Ajuntament, amb prestacions avançades de tractament pels usuaris que hi accedeixen
(ciutadans, etc.), i que permeti adaptar-se al màxim amb els criteris que s’estableixen en tot el
marc que determina la Llei de transparència (administracions locals), següents: pel que fa a la
publicació de l’anunci de la licitació, on diu: “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 en la plataforma
de contractació pública electrònica 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)”, ha de dir: “La licitació s’anunciarà 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 en la plataforma
de contractació pública electrònica 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)”.
El termini de presentació d’ofertes serà de quinze (15) dies naturals, a comptar des de l’endemà
de la data de publicació de l’anunci en el BOP. En cas que finalitzés en dissabte o festiu es
prorrogaria fins el dia laborable següent.
SEGON.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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15. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap assumpte a tractar, quan són les 10 hores i 15 minuts 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

Jordi Ballart i Pastor
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