ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López

13/2016

23-JUNY-2016

El vint-i-tres de juny de l’any dos mil setze, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.

Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

Membres excusats
Marc Armengol i Puig

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.
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.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

La presidència obre la sessió a les nou hores del
matí i seguidament s’analitzen els punts de l’ordre
del dia que s’indiquen.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 10 de juny de 2016 (12/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 10 de juny de 2016
(12/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (15 expedients: IPMA 558/2014, IPMA 779/2014,
IPMA 831/2014, IPMA 108/2015, IPMA 116/2015, IPMA 189/2015, IPMA 193/2015, IPMA
238/2015, IPMA 241/2015, IPMA 716/2015, IPMA 733/2015, IPMA 749/2015, IPMA 788/2015,
IPMA 897/2015 i IPMA 54/2016).
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 558/2014), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Imposar al senyor Juan Luís una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 779/2014), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Maria Pilar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat
inscrit al Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012790 i identificat
amb el microxip 941000016118226, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 831/2014), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Adrià Jaume una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 108/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor José Gerónimo una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en no
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posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia en data 11 de març de 2015 i identificat amb el microxip
90032001245246, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 116/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Helena una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 189/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Juan Nicolás una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0010043 i identificat amb el
microxip 981098102802124, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 193/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Tamara una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
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tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 238/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Lali una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça considerada potencialment
perillosa, en relació amb el gos de nom Dacota, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 241/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ricky una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
fugida o pèrdua el dia 18 d’abril de 2015, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 716/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Susana una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
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tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 733/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Robert una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 749/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Lluís una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012266 i identificat amb el
microxip 981098104851462, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 788/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ricky una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
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tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 897/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Alfred una sanció de quatre-cents euros (400 €) d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei
10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 10 de novembre de 2015, el qual va atacar una persona i li va provocar una
gratada al colze, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 54/2016), s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Cristian una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
fugida o pèrdua el dia 7 de gener de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Ratificar la resolució núm. 4416, de 23 de maig de 2016, que accepta la concessió de
diversos ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 “ per un import de
109.478,69 €, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4416, de 23 de maig de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Acceptar la concessió d’ajuts econòmics que s’han d’executar en el període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, de la Diputació de Barcelona atorgada a
l’Ajuntament de Terrassa, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de
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Governs Locals 2016-2019”, per un import total de cent nou mil quatre-cents setanta-vuit euros
amb seixanta-nou cèntims (109.478,69 €), per als programes, recursos i actuacions que es
detallen a continuació:
SERVEI

DESCRIPCIÓ DEL
PROJECTE

Medi
Ambient

Sensibilització, participació i
divulgació ambiental

Medi
Ambient

Animals de companyia
(gossos i gats)

Medi
Ambient
Medi
Ambient
Mobilitat

Mobilitat

Sanitat ambiental
Seguretat alimentària
Implantació de mesures de
gestió sostenible ambiental i
econòmica
Adquisició de sonòmetres,
estudis de soroll i adequació
acústica de local
TOTAL AJUT ECONÒMIC (€)

ACTUACIÓ
Organització Ecofòrum 2016
Programa de tinença
responsable d’animals de
companyia
Programa municipal de sanitat
ambiental
Programa municipal de
seguretat alimentària
AMBICIA’T a l’Institut

Estudi de reducció de soroll

IMPORT
ATORGAT
1.327,29.452,25.997,42.050,22
2.837,-

7.815,47
109.478,69

SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

4. Aprovar definitivament el modificat de la separata 1 "Nucli exterior vertical de
comunicacions a l'edifici de l'estació de Vallparadís". Exp. COAP 44/2014
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’informe de tractament de les al·legacions i aprovació definitiva, emès en
data 17 de juny de 2016 pels serveis tècnics del l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que
s’esmenta en la part expositiva d'aquests acords i que consta a l'expedient.
SEGON.- Aprovar definitivament el modificat de la Separata 1 “Nucli exterior vertical de
comunicacions a l’edifici de l’estació de Vallparadís, redactat pel despatx Duran Arquitectes,
SCP, i promogut per MUTUA TERRASSA, amb un pressupost d’execució material de nou-cents
vuitanta-vuit mil sis-cents setanta-vuit euros amb setanta-tres cèntims (988.678,73€), un
pressupost d’execució de contracte d’un milió cent setanta-sis mil cinc-cents vint-i-set euros
amb seixanta-vuit cèntims (1.176.527,68€)(sense IVA) i d’un milió quatre-cents vint-i-tres mil
cinc-cents noranta-vuit euros amb quaranta-nou cèntims (1.423.598,49€)(IVA inclòs), i un
termini d’execució de cinc mesos.
TERCER.- Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, l'acord d'aprovació definitiva d'aquest projecte, al Butlletí Oficial de la Província,
a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
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QUART.- Notificar els presents acords i donar trasllat dels informes del tractament de les
al·legacions i d’aprovació definitiva emesos pels serveis municipals als interessats, i en concret
a MUTUA TERRASSA, al despatx Duran Arquitectes, al Club Ferroviari de Terrassa i als
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

5. Ratificar la resolució núm. 4894, de 18 de maig de 2016, que aprova l’addenda de
continuïtat del contracte d’arrendament del local situat al carrer Pare Llaurador núm.
266- 270 de Terrassa, entre la propietària i l’Ajuntament de Terrassa, per un període d’un
any des de la seva signatura. Exp. GESAD 37/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4894, de 18 de maig de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’addenda de continuïtat del contracte d’arrendament del local situat al Pare
Llaurador nº 266-270 de Terrassa, entre la propietària, la Societat Esquemes i Detalls S.L., amb
NIF B-61733523 i l’Ajuntament de Terrassa, per un període de 1 any des de la seva signatura
amb efectes 1 de març de 2016, que literalment diu:
“REUNITS
El senyor LUIS ARQUED ALSINA, major d’edat, amb DNI. núm. 38.501.179-F, actuant en
representació de LEXAUDIT CONCURSAL, SLP, administrador concursal de la Societat
ESQUEMES I DETALLS, S.L., (NIF B-61733523), i domicili a efectes de notificacions a
Carrer Provença 280, 3º2ª, 08008 Barcelona.
La senyora ROSA M. RIBERA I MITJAVILA, major d’edat, actuant com a Tinent d’Alcalde
de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, en representació de l’Excel•lentíssim
AJUNTAMENT DE TERRASSA amb NIF P-0827900-B, i amb domicili a Terrassa, carrer
Raval de Montserrat, núm. 14, de conformitat amb el que estableix el Decret de
delegacions d'Alcaldia núm. 6958 de 31 de juliol de 2015.
Amb la capacitat i legitimació que recíprocament es reconeixen, els compareixents han
convingut atorgar el present document, i
MANIFESTEN
I-Que en data 3 de setembre de 2009 es va signar CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER
ÚS DIFERENT DEL HABITATGE, sobre un local situat al Pare Llaurador nº 266-270 de
Terrassa, entre la propietària, la Societat Esquemes i Detalls S.L. i l’Ajuntament de
Terrassa (750 m2).
II-Que amb posterioritat al mateix, l’Excm. Ajuntament de Terrassa i la Societat Esquemes
i Detalls S.L., van signar una addenda al contracte per annexionar una superfície
addicional no contemplada en el contracte inicial (37 m2).
III-Que actualment la Societat Esquemes i Detalls S.L. està en Concurs Voluntari de
Creditors en liquidació i que l’Administrador Concursal, Lexaudit Concursal SLP, té la
responsabilitat de la seva liquidació en un període màxim d’un any.
IV-Que existeix interès mutu en la continuïtat del contracte d’arrendament mentre no es
resolgui la venta d’aquest actiu per part de l’Administrador Concursal.
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PACTEN
PRIMER – Renovar el contracte d’arrendament del local situat al Pare Llaurador nº 266270 de Terrassa (787 m2), per un any des de la seva signatura amb efectes de l’1 de
març de 2016.
SEGON - Revisar el preu d’arrendament i fixar-lo en la quantitat de MIL EUROS (1.000€)
mensuals, més l’IVA corresponent.
TERCER - Que, en tot el que no contradigui el recollit en els pactes anteriors, aquesta
addenda es remeti a la documentació signada anteriorment (contracte any 2009 i addenda
any 2010).
I en prova de conformitat, les parts firmen per duplicat en lloc i data indicats.”

SEGON. Aprovar el pagament de la renda mensual de MIL EUROS (1.000€), més l’IVA
corresponent.
TERCER. Fer càrrec de la renda mensual de l’any 2016 per un import de 12.100 € a l’aplicació
pressupostària 3313.23103.20200 del pressupost municipal vigent.
QUART. Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis
posteriors, subordinar la seva autorització o realització al crèdit que per als exercicis posteriors
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. Donar compte del contingut d’aquesta resolució als interessats.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
formigó per tal de reparar les voreres de la via pública a càrrec del Servei de Gestió de
l’Espai Públic, (GEP). Exp. ECAU 3254/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Durada

Despesa

2016

4 mesos

1.652,90 €, exclòs l’IVA

2017

8 mesos

3.305,68 €, exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
formigó tipus HM-20/B/20/lla en camió de formigonera, per tal de reparar les voreres de la via
pública de Terrassa a càrrec del Servei de Gestió de l’Espai Públic, (GEP).
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 9

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

licitació de quatre mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (4.958,68 €),
exclòs l’IVA.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de sis mil euros (6.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1511.15321.22799 del Pressupost Municipal:
Import, inclòs l’IVA

Aplicació pressupostària

2016

2.000,00

1511.15321.22799

2017

4.000,00

1511.15321.22799

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic
(GEP), al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació 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), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov: www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

7. Ratificar la resolució núm. 4941, de 7 de juny de 2016, que aprova la signatura de
l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Euncet i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental per l’execució de la subvenció per al desenvolupament
del Programa “Emprenedoria Jove per promoure la salut i la qualitat de vida”. Exp.
SUBIN 03/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4941, de 7 de juny de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa, Euncet i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per l’execució de la subvenció per
al desenvolupament del Programa “EMPRENEDORIA JOVE PER PROMOURE LA SALUT I LA
QUALITAT DE VIDA”, que consta a l’expedient, i que es transcriu a continuació:
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“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
FORMALITZAT EN DATA 9 DE FEBRER DE 2016, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL, L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EUNCET BUSINESS SCHOOL
PER ESTABLIR LES CONDICIONS DE REPARTIMENT I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA AL CONSELL COMARCAL PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTE
“EMPRENEDORIA JOVE PER PROMOURE LA SALUT I LA QUALITAT DE VIDA”.
Vallès Occidental, 8 de març de 2016

REUNITS

El Senyor Jordi Ballart Pastor, amb DNI 45496543J, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de
Terrassa, amb domicili al carrer Raval de Montserrat de Terrassa i CIF P0827900B, en virtut de
les facultats que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC).
…/…
…\...
El Senyor Jordi Rodríguez Ripollès, amb DNI 45469257M, actuant com a Apoderat de
l’EUNCET Business School, amb domicili a la Ctra. de Talamanca, Km. 3 , de Terrassa i CIF B65701542, d’acord amb l’escriptura formalitzada davant el notari de Terrassa, Sr.Fernando
Pérez Sauquillo Conde, amb número de protocol 155.12.
El Sr. Ignasi Giménez i Renom, amb DNI X34752621N, actuant com a President del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, amb domicili a la Ctra. N-150 Km 15, de Terrassa i CIF
P5800007, en virtut de les facultats que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC).
Es reconeixen mútuament la capacitat legal i el poder suficient per formalitzar el present
conveni i, amb aquesta finalitat,

MANIFESTEN

I. Mitjançant l’Ordre EMO/336/2015 de 29 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores
de les subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col•lectiu de joves en el
marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015,
la Generalitat de Catalunya atorga subvencions en l’àmbit de l’emprenedoria jove i la salut, que
va ésser modificada per l’Ordre EMO EMO/365/2015, de 14 de desembre.
II. En aquesta convocatòria hi han concorregut de forma agrupada les entitats signatàries del
conveni de col·laboració formalitzat en data 9 de febrer de 2016, conforme preveu la base 2 de
l’esmentada Ordre, sol·licitant l’atorgament d’una subvenció destinada al desenvolupament del
pla de treball adjunt a la sol·licitud.
III. En data 9 de febrer de 2016 es formalitza un conveni de col·laboració per a l’execució del
projecte atorgat al Consell Comarcal del Vallès Occidental amb número d’expedient GAJE-005-
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15, segons la Resolució de data 17 de desembre de 2015, del Secretari d’empresa i
competitivitat.
IV. S’ha de procedir a incorporar una ADDENDA a l’esmentat conveni, amb la finalitat de
regular les condicions de repartiment i pagament de la subvenció atorgada per la Generalitat a
favor del Consell Comarcal, que actua en nom de les entitats conveniades.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, les parts signants, a l’empara d’allò que estableix
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i 108.3 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(LRJPAPC), convenen les següents:
…/…
…\...
CLÀUSULES

PRIMERA – Objecte de l’addenda

És objecte de la present addenda, introduir modificacions al conveni de col.laboració formalitzat
per les parts actuants en data 9 de febrer de 2016, amb la finalitat d’establir les condicions de
repartiment del pagament de la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA al
Consell Comarcal del Vallès Occidental entre les entitats conveniades, en base a la forma de
pagament de la subvenció i recollida en la Base 14 de l’Ordre de referència, i d’acord a
l’assoliment dels objectius d’actuació aprovats.

SEGONA – Representativitat de les parts

El Consell Comarcal del Vallès Occidental actua com a entitat promotora i exerceix la
representativitat del projecte, essent responsable com a tal d’aportar davant la Generalitat de
Catalunya, la documentació justificativa pertinent, i realitzar la transferència a les altres entitats
participants dels fons que correspongui.
Totes les parts són considerades entitats beneficiàries.

TERCERA – Execució i cost de les actuacions

A la clàusula quarta del conveni signat, les parts declaren les actuacions que es
desenvoluparan en el marc del pla de treball del projecte, així com el cost corresponent per
cadascuna d’elles i la identificació de l’entitat executora que es farà càrrec dels compromisos
assumits en aquesta subvenció.

Aj. Terrassa
Consell Comarcal
EUNCENT

Fase 1
7.000€
15.000€
3.500€

Fase 2
0€
0€
37.500€

Fase 3
12.000€
0€
0€

Total
19.000€
15.000€
41.000€

Els objectius establerts per l’execució del projecte són els que es detallen a continuació:
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Actuacions
Nombre de joves destinataris de les actuacions
Nombre d’hores de formació a realitzar
Nombre d’hores de tutoria a realitzar

20
180
116
.../...

...\...
QUARTA – Justificació, Despeses subvencionables i àmbit temporal

A la base 7 de l’Ordre EMO/336/2015 es detallen els següents aspectes:
- A l’apartat 7.1., les despeses subvencionables per cadascuna de les fases del projecte.
- A l’apartat 7.2. les despeses no subvencionables.
- A l’apartat 7.3 l’àmbit temporal de l’actuació objecte de subvenció (que és des de
l’endemà de la data de notificació de la resolució d’atorgament, fins al 30 de juny de 2016).
A la base 17 de l’Ordre EMO/336/2015 es detallen els aspectes corresponents a la justificació
l’aplicació dels fons de les actuacions que hauran de desenvolupar cadascuna de les parts
conveniades, la qual es d’obligat compliment per a les parts.

CINQUENA - Pagaments

El Consell Comarcal del Vallès Occidental farà el pagament quan hagi rebut la transferència
dels fons corresponents de la Generalitat de Catalunya.
A La base 14 de l’Ordre EMO/336/2015 de 29 d’octubre es determina la forma de pagament de
la subvenció atorgada per part de la Generalitat de Catalunya:
- Es farà un primer pagament del 50% de la subvenció atorgada amb caràcter de
<bestreta> a partir de la seva concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties.
- Es farà un segon pagament, del 50% de la subvenció atorgada, un cop l’activitat
subvencionada hagi estat justificada degudament, d’acord amb el que estableix la Base 17
de l’Ordre, relativa a la justificació, i un cop el servei d’Emprenedoria de la Generalitat de
Catalunya emeti l’informe favorable que acrediti la realització de l’activitat, el compliment
de la finalitat que determina la concessió de la subvenció i la justificació de l’execució de la
subvenció atorgada.

SISENA – Aminoració de la subvenció i reintegrament
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya podrà aminorar la quantia
atorgada inicialment en el cas que aquests objectius no siguin assolits, proporcionalment en els
supòsits següents:
1) El nombre de joves atesos és inferior al nombre de joves atorgats
2) Les hores de formació no realitzades
3) El nombre de joves que acaben el programa formatiu és inferior al 90%
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4) El nombre d’hores de tutoria impartides és inferior al previst
…/…
…\...
En el cas que es produeixi una minoració de la quantia atorgada inicialment per no haver
executat les actuacions aprovades per dificultats inherents al projecte, s’aplicarà el percentatge
que suposi a la subvenció atorgada a cadascuna de les entitats conveniades.
En el cas que la minoració de la quantia atorgada inicialment sigui conseqüència d’irregularitats
o incompliment de les responsabilitats individuals associades a la normativa aplicable, aquesta
reducció haurà de ser assumida per l’entitat que hagi incorregut en falta.
A la justificació de les actuacions, els imports no disposats, o l’aplicació dels quals no hagi estat
degudament justificada per les entitat conveniades, que haguessin estat objecte de
transferència per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’hauran de reintegrar a
aquesta entitat a requeriment de la meteixa.

I en forma de conformitat i acceptació, les parts signen el present document en el lloc i data
indicats a l’encapçalament. “

SEGON. Notificar l’acord als interessats i als departaments que correspongui per a la seva
tramitació i compliment.

8. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa,
Foment de Terrassa, i els agents signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa,
CECOT, CCOO i UGT pel desenvolupament del programa “Terrassa aposta per
l’ocupació”.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa,
Foment de Terrassa i els agents signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT,
CCOO i UGT pel desenvolupament conjunt del programa Terrassa Aposta per l’Ocupació, i
que es va aprovar per la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2014, per un any més, és
a dir, del 1 de juliol de 2016 fins el 30 de juny de 2017.
SEGON. Les actuacions previstes per aquest any han de estar finalitzades el 30 de juny de
2017, i la justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de dos mesos des de la
finalització de l’acció o com molt tard el dia 30 de setembre de 2017.
TERCER. El finançament establert pel desenvolupament d’aquesta pròrroga del conveni de
col·laboració per part de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa SA anirà a càrrec del
seu pressupost per programes d’ocupació de l’exercici 2016, habilitant-se les modificacions de
Pressupost que siguin adients, sense superar l’import màxim pressupostat, i establert en cent
cinquanta mil euros (150.000 €), d’acord amb el següent:
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El finançament global de les actuacions, objecte d’aquest conveni, seran cofinançades, a raó
del 30 % del cost a càrrec de l’agent social que la desenvolupa i el 70.% a càrrec de
l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa.
Pel que fa a al finançament que correspondrà assumir a Foment de Terrassa, S.A. en
compliment del previst al paràgraf anterior, aquest és portarà a terme:
a) A càrrec de Foment de Terrassa SA de forma directa, les accions desenvolupades per
Foment de Terrassa S.A.
b) Amb aportacions de l’Ajuntament de Terrassa a l’entitat que tingui encomanat el
desenvolupament de les accions conjuntes que s’estableixin en virtut de la present pròrroga del
conveni. Aquestes aportacions tindran naturalesa jurídica de subvenció amb càrrec a fons
públics i es regiran per la seva normativa d’aplicació.
c) Es manté el mateix règim de justificació econòmica, règim de pagaments i resta de clàusules
del conveni de col·laboració actualment prorrogat.

QUART. Notificar el contingut d’aquests acords als agents i entitats implicats i a tots els
interessats.

9. Acceptar diversos ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona per als
projectes que gestiona l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. Exp. GADMI
03/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut econòmic de 50.500,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per als
projectes que gestiona el Servei de Cultura, amb el detall que es relaciona:
CONCEPTE
Festival internacional de Jazz de
Terrassa
Cultura i desenvolupament comunitari
Exposició: Cultura i moviment obrer a
l'època Modernisme
Exposició temporal del Museu : El nu al
Museu de Terrassa

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

160.460,66

15.000,00

15.000,00

1.281.954,70

70.000,00

25.000,00

19.367,00

6.000,00

5.200,00

89.671,98

15.000,00

5.300,00

SEGON. Acceptar el suport econòmic de 9.084,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el Servei d’Esports, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE
Activitats esportives locals: programes
esportius, esdeveniments esportius,
jornades esport adaptat
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TERCER. Acceptar el suport econòmic de 29.500,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona
per als projectes que gestiona el Servei de Comerç, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE
Fira Modernista Terrassa
Suport en la gestió de la dinamització en
un centre comercial urbà

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL.LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

125.000,00

10.000,00

8.000,00

43.000,00

21.500,00

21.500,00

QUART. Acceptar el suport econòmic de 1.022,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestiona el Servei de Relacions Europees i Internacionals, amb el detall que
es relaciona:

CONCEPTE
Concert dia d'Europa. Pinzellades d'Europa

PRESSUPOST
INICIAL
2.920,00

IMPORT
SOL.LICITAT
2.044,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
1.022,00

CINQUÈ. Acceptar el suport econòmic de 3.360,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestionen el Servei de Projecció de la ciutat, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE
Taula Rodona City Màrqueting Projecció
Internacional de la Ciutat

PRESSUPOST
INICIAL
8.000,00

IMPORT
SOL.LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

5.600,00

3.360,00

SISÈ. Acceptar el suport econòmic de 90.000,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per al
projecte que gestiona el Servei d’Innovació, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE

Centres locals de serveis a les empreses.
Consolidació empresarial CLSE
Projectes singulars de dinamització del teixit
productiu. TIC. Lules Business

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL.LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

133.333,33

100.000,00

60.000,00

83.333,33

50.000,00

30.000,00

SETÈ. Ingressar els imports acceptats en els acords precedents en els comptes pressupostaris
que es relacionen:
SERVEI

CODI PROGRAMA

IMPORT

Cultura - Música

5451-33405-46100

15.000,00

Cultura – Arts visuals

5451-33408-46100

12.500,00

Cultura – Districtes

5451-33406-46100

12.500,00

Cultura – Arxiu

5451-33222-46100

5.200,00

Cultura – Museus

5451-33301-46100

5.300,00
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Esports - Activitats

5452-34101-46100

9.084,00

Comerç – Fira Modernista

5622-43111-46100

8.000,00

Comerç – Centre comercial urbà

5622-43903-46100

21.500,00

Rel. Europees i Internacionals

5752-43901-46100

1.022,00

Projecció de la Ciutat

5754-49206-46100

3.360,00

Innovació – Consolidació
empresarial

5753-49204-46100

60.000,00

Innovació – TIC Lules Business

5753-49204-46100

30.000,00

VUITÈ. Adscriure el personal següent als projectes subvencionats per la Diputació de
Barcelona descrits en els apartats anteriors, amb el percentatge de dedicació que es relaciona,
el qual té consideració de despesa elegible i en el ben entès de què aquest personal és
susceptible de canvi en funció del desenvolupament dels projectes:
Nom
CULTURA - Exposició temporal del
Museu : El nu al Museu de Terrassa

CULTURA
Lloc de treball

%

Conservadora museu
Difusora museu
Tècnic museu
Auxiliar de gestió museu
Director museu
Encarregat de manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Tècnic televisió local

60 %
20 %
5%
5%
15 %
5%
5%
5%
2%

Director arxiu

15 %

Administratiu/programació música
Tècnic auxiliar de gestió
Conserge
Conserge
Administratiu
Oficial d’ofici
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Oficial instal·lació cultural

10 %
10 %
10 %
10 %
8%
10 %
10 %
10 %
100%

Tècnic auxiliar de gestió
Conserge
Conserge
Tècnic auxiliar de gestió
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Tècnica de cultura
Tècnica gestió cultural arts visuals
Conserge equipament cultural

40 %
20 %
30 %
30 %
15 %
15 %
100%
100%
100%

CULTURA - Cultura i moviment obrer a
l'època Modernisme
CULTURA - Festival de Jazz 2016

CULTURA - Cultura i desenvolupament
comunitari
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Tècnic gestió cultural festes i cultura
tradicional
Tècnic auxiliar producció actes via pública
ESPORTS

100%

Tècnica de gestió activitats esportives
Responsable instal·lacions esportives
Responsable instal·lacions esportives
Encarregat instal·lacions esportives
Encarregat instal·lacions esportives
7 Monitors

10 %
1%
1%
1%
1%
80 %

Responsable equipaments esportius
Responsable equipaments esportius
Tècnic de gestió d’activitats esportives
Tècnic d’activitats esportives

7%
2%
6%
3%

Tècnic de gestió d’activitats esportives
7 Monitors
Auxiliar de gestió

0,5 %
20 %
5%

100%

ESPORTS - Dinamització programes
esportius

ESPORTS - Esdeveniments esportius
de caràcter puntual

ESPORTS – Jornades esport adaptat

ESPORTS – Esport per prevenir el risc
d’exclusió ( projecte compartit amb
Joventut)
PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
Pla director d’Internacionalització i
projecció de la ciutat
Cap del servei
Tècnic suport
INNOVACIÓ
Consolidació empresarial
Tècnic mig
INNOVACIÓ
TIC.Lules Business
Tècnic mig

5,82%
4,88%

82,63 %

82,63 %

NOVÈ. Notificar el contingut d’aquests acords als interessats.

10. Liquidar els imports corresponents a pagaments de consums de llum i gas de l’Àrea
Olímpica Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2015, per part del
Club Natació Terrassa (CNT), que determina un import pendent de 126.532,36 € a abonar
per part del CNT. Exp. GESAD 102/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Procedir a la liquidació dels imports corresponents a pagaments de consums de llum i
gas de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2015 , per
part del Club Natació Terrassa, que determina un import pendent a abonar per part de l’
esmentada entitat de 126.532,36 € amb pagament per liquidacions previstes:
-Juny 2016: 32.557,00 €
-Juliol 2016: 65.114,00 €
-Agost 2016: 28.861,36 € ( 32.557,00 € inicialment previst – 3.695,64 €)
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SEGON. Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats, i al Servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin la liquidació corresponent.

11. Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa (CNT) per a la determinació
dels pagaments dels consums corresponents a l’any 2016. Exp. GADMI 52/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa per a la determinació dels
pagaments dels consums corresponents a l’any 2016, que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL CLUB NATACIÓ TERRASSA RELATIU
A LA DETERMINACIÓ DELS PAGAMENTS DE CONSUMS DE LLUM I GAS DE L’ÀREA
OLÍMPICA MUNICIPAL DE TERRASSA CORRESPONENTS A L’ANY 2016

A Terrassa, 23 de juny de 2016
REUNITS
En JORDI MARTÍN RESINA en la seva condició de President del CLUB NATACIÓ TERRASSA i
degudament facultat per la signatura dels presents acords, i en DANIEL NART I JUANES, Regidor
Delegat d’Esports degudament facultat per Decret d’Alcaldia núm. 6958 de 31 de juliol de 2015.
EXPOSEN:
El Club Natació Terrassa gestiona, mitjançant concessió demanial, les instal·lacions de l’Àrea
Olímpica Municipal de Terrassa, segons acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de
2001, i de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2007.
D’acord amb el determinat en els corresponents Plecs de Condicions que regulen la concessió,
correspon al Club Natació Terrassa el pagament de les obligacions generades pels
subministraments de llum i gas de les instal·lacions que gestiona.
Els subministraments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal figuren, fins a l’actualitat, a nom de
l’Ajuntament de Terrassa tenint com origen la construcció de l’any 1992 dels nous equipaments i
serveis per a la realització de les competicions de la subseu Olímpica de Terrassa en hoquei herba.
Tot i que els diferents equipaments i serveis de l’Àrea Olímpica Municipal són gestionats per
diferents entitats esportives, el manteniment d’aquests subministraments és com a escomesa única,
la qual va a nom de l’Ajuntament de Terrassa. Fins a l’actualitat s’ha considerat, per raons
d’economia –preu KW més baix per subministrament d’alta tensió i escomesa unificada de gas-,
mantenir l’escomesa unificada. Així mateix, l’existència d’espais i serveis comuns també ha
determinat que fins a l’actualitat es mantingui aquest criteri.
La necessitat i l’ interès en poder acotar objectivament, i amb informació totalment real, les despeses
imputables a cadascuna de les entitats gestores, determinen la necessitat de plantejar una
independització de les escomeses, de forma que cadascuna de les entitats disposi del seu propi
subministrament directe de llum i gas.
Les accions realitzades, fins a l’actualitat, per intentar determinar els percentatges corresponents a
cada àmbit de gestió, amb la instal·lació de comptadors parcials, no han estat suficientment efectives
per la dificultat que comporta el fet de comptar amb espais comuns de serveis. Per aquest motiu es
considera, com a més adient, procedir a la independització d’escomeses amb la corresponent
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separació dels serveis comuns. A tal efecte, es va procedir durant l’any 2014 a l’encàrrec i realització
d’un estudi en el que s’analitzen les diferents opcions per procedir a la possible separació
d’escomeses en els diferents àmbits de gestió de l’Area Olímpica, determinant-se la necessitat de
realitzar una forta inversió per a l’adequació d’instal·lacions i dels serveis. Per tot això, es preveu
realitzar gestions amb les diferents institucions, amb competència en matèria esportiva, per assolir el
finançament necessari que permeti realitzar les actuacions corresponents.
Un cop contrastada la dificultat d’utilitzar la informació facilitada pels equips de mesura al continuar
en funcionament els serveis comuns difícils de repercussió, i un cop adoptada la decisió de procedir,
en quant es disposi dels recursos econòmics necessaris, a la independització de les escomeses,
provisionalment es considera adient mantenir els percentatges de repercussió de consums establerts
fins a l’actualitat, preveient a mig termini realitzar l’efectiva i definitiva independització de les
escomeses i serveis.
Per tot això i a l’objecte de regular els imports previstos corresponents a l’exercici 2016.
ACORDEN:
Primer. Les previsions de consums per a l’any 2016, realitzades amb l’anàlisi de les facturacions
reals de llum i gas de l’any 2015 incrementades en un 3% en estimació dels augments de preus a
realitzar per les companyies subministradores, determinen les següents estimacions:
Llum:
Promig mensual cost llum Àrea Olímpica Municipal 2015 + increment 3%: 43.486,20 € + 1.304,59 €
= 44.790,79 €
Per arrodoniment: 44.791,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (68,5%) segons previsions determinades per acords
anteriors: 30.681,84 €
Per arrodoniment: 30.682,00 €/mes
Gas:
Promig mensual cost gas Àrea Olímpica Municipal 2015 + increment 3% : 5.074,19 € + 152,23 € =
5.226,42 €/mes
Per arrodoniment: 5.227,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (48,5%) segons previsions determinades per acords
anteriors: 2.535,10 €
Per arrodoniment: 2.535,00 €/mes
Total mensual llum i gas 2016 a pagar a compte pel Club Natació Terrassa: 33.217,00 €/mes
Segon. Els imports estimats i calendaris de pagament a realitzar per part del Club Natació Terrassa
per llum i gas a compte de l’any 2016 serà el següent:
MES
Setembre 2016
Octubre 2016
Novembre 2016
Desembre 2016
Gener 2017
Febrer 2017
Març 2017
Abril 2017
Maig 2017
Juny 2017

Acta reunió Junta Govern Local

CONCEPTE
Consums Gener 2016
Consums Febrer 2016
Consums Març 2016
Consums Abril 2016
Consums Maig - Juny 2016
Consums Juliol 2016
Consums Agost 2016
Consums Setembre 2016
Consums Octubre – Novembre 2016
Consums Desembre 2016

IMPORT
33.217,00 €
33.217,00 €
33.217,00 €
33.217,00 €
66.434,00 €
33.217,00 €
33.217,00 €
33.217,00 €
66.434,00 €
33.217,00 €
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Tercer. En finalitzar l’exercici econòmic 2016 i durant el primer trimestre de l’any 2017, o en el
moment en què es disposi de tota la informació corresponent a l’exercici de 2016, es realitzarà la
proposta de regularització de les previsions efectuades per a l’any 2016 en base a les facturacions
reals, per aplicar les correccions que corresponguin.
Igualment durant aquest any 2016 es realitzaran gestions amb les diferents Institucions, amb
competència en matèria esportiva, per aconseguir el recursos econòmics necessaris per procedir en
el seu moment a la independització de les escomeses de l’Area Olímpica Municipal en els diferents
àmbits de gestió dels equipaments.
En paral·lel, i com ja s’està efectuant a l’actualitat, es procedirà conjuntament a l’adopció de les
mesures que permetin l’estalvi econòmic en la facturació general de consums de l’Àrea Olímpica
Municipal.”

SEGON. Procedir a la realització dels tràmits necessaris per a la generació de crèdits en el
pressupost municipal per a l’exercici 2016 com es detalla:
A la partida 5452 34202 22100
A la partida 5452 34202 22102

Energia Elèctrica:
Gas:

+367.116,57 €
+ 27.791,79 €

TERCER. Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats i al servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin els rebuts corresponents.

12. Acceptar els preacords assolits en el marc de les Meses de Concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la quantia dels quals conforma la base de
concertació de l’ens destinatari per al període 2016-2019.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar els preacords assolits en el marc de les Meses de Concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la quantia dels quals conforma la base de concertació
de l’ens destinatari per al període 2016-2019:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre gestor
Aportació de la Diputació
Periodificació (EUR)

Ajuntament de Terrassa
P0827900B
Expropiacions
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Ajut econòmic
Servei Equipaments i Espai Públic
5.750.000€
2016
2017
2018
2019

1.000.000€
2.000.000€
2.000.000€

750.000€

SEGON. Facultar al Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert a realitzar qualsevol
tràmit relacionat amb la formalització del preacord i la justificació de despeses.
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L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

13. Aprovar el document d’esmenes materials al Projecte de Reparcel·lació PM-RBL001,
Roc Blanc, a efectes de la seva inscripció registral. Exp. GSOL 09/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el document d’esmenes jurídiques del Projecte de Reparcel·lació del PMRBL001, Roc Blanc, presentat per la Junta de Compensació de l’indicat sector.
SEGON. Notificar el contingut dels presents acords a la Junta de Compensació del sector de
referència, per tal de realitzar el tràmits necessaris per a possibilitar la inscripció del Projecte de
Reparcel·lació al Registre de la Propietat número 1 de Terrassa.
TERCER. Requerir la Junta de Compensació per tal que presenti formalment davant d’aquesta
Corporació un Text refós del Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament que incorpori el
document d’esmenes que s’aprova per mitjà de l’acord primer dels presents.

14. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 9 hores i 20 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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