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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
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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

03/2018

16 FEBRER 2018

Membres assistents
Javier García Romero
Eva Candela López
Manuel Giménez Guardia

El setze de febrer de l’any dos mil divuit, 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
de la senyora alcaldessa – presidenta accidental,
Eva Candela López.

Jordi Rueda Muñoz
Gracia García Matute
Adrián Sánchez Morales

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Lluís Soria Suárez, com a
interventor general accidental.

Membres excusats
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig
Altres assistents
Óscar González Ballesteros

La present sessió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst
a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen els
punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Lluís Soria Suárez

1. Aprovar l’acte de la reunió anterior realitzada el 2 de febrer de 2018 (02/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 2 de febrer de 2018
(02/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la resolució número 884, de 25 de gener de 2018, que sol·licita una
subvenció de 172.450 € al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
per al projecte “Oh, sí! Oci alternatiu al consum de drogues”. Exp. INSU 02/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 884, de 25
de gener de 2018:
Expedient INSU 02/2018, relatiu a la sol·licitud al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad d’una subvenció per a programes de prevenció de les
drogodependències
Fets
1. El Servei de Salut Comunitària, en col·laboració amb el Servei de Joventut i Lleure
Infantil i el Servei d’Esports, gestionen diversos projectes i activitats de prevenció a les
drogodependències i en concret els relacionats a la disminució de riscos per a la salut
mitjançant la promoció d’activitats saludables alternatives al consum de drogues,
adreçades a la població juvenil.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha convocat, d’acord amb
les bases reguladores de la orden SSI/1061/2017, de 31 d’octubre, ajuts econòmics a
corporacions locals per al desenvolupament de programes de prevenció de les
drogodependències, amb càrrec al fons de béns decomissats per tràfic de drogues i
altres delictes relacionats.
3. El Servei Salut Comunitària en col·laboració amb el Servei de Joventut i Lleure
Infantil i el Servei d’Esports, preveuen realitzar un programa d’activitats coincident amb
els objectius de la convocatòria esmentada.
4. Dades de la subvenció:
- Objecte de la subvenció: Programa de prevenció de les drogodependències: Oh
sí! Oci alternatiu al consum de drogues
- Termini d’execució del projecte: Fins el 30 de setembre de 2018
- Import total del projecte: 278.710,00 €
- Import sol·licitat: 172.450,00 €
- Import de l’aportació municipal: 106.260,00 €
L’aportació municipal inicial prevista és superior al 30% mínim establert segons les
bases de la subvenció, tenint en compte que una major aportació suma una major
valoració de la sol·licitud. El detall definitiu s’elaborarà en el pressupost adaptat a
l’atorgament provisional.
- Disponibilitat pressupostària:
L’aportació municipal es cobrirà amb el pressupost vigent al 2018 dels serveis de
Salut i Comunitat, de Joventut i Lleure i d’Esports, d’acord amb els quadres adjunts.
En cas de rebre una subvenció inferior s’adaptaran el projecte i el pressupost
inicials a l’import atorgat i a la disponibilitat pressupostària.
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Els materials editats en el marc d’aquesta subvenció, no tindran caràcter exclusiu i
seran utilitzats per altres projectes dels serveis.
- Sistema de cobrament de la subvenció: en un únic pagament prèvia presentació
de certificació de previsió de les despeses del programa, d’acord amb la xifra
subvencionada.
Fonaments de dret
1. Resolució de 22 de desembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, per la que es convoca, per tramitació anticipada per al 2018, la
concessió d’ajuts econòmics a corporacions locals per al desenvolupament de
programes de prevenció de les drogodependències, amb càrrec al fons de béns
decomissats per tràfic il·lícit de drogues y altres delictes relacionats
2. Ordre SSI/1061/2017, de 31 d’octubre, per la que s’estableixen les bases
reguladores de les convocatòries per a la concessió d’ajuts econòmics a corporacions
locals per al desenvolupament de programes de prevenció de drogodependències,
amb càrrec al fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de drogues y altres delictes
relacionats (BOE de 3 de novembre de 2017)
3. Plan Nacional sobre Drogas
4. Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020
5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
6. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
9. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia 10222, de 1 de desembre de 2017
Resolució
Per tot això, resolc
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 172.450,00 € al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad per al projecte Oh sí! Oci alternatiu al consum de drogues.
SEGON. Tramitar a la Junta de Govern per a la seva ratificació.

3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (7 expedients: IPMA 34/2017, IPMA
163/2017, IPMA 412/2017, IPMA 419/2017, IPMA 427/2017, IPMA 433/2017 i IPMA
604/2017)
3.1 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 34/2017):
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En data 3 de maig de 2017, mitjançant la resolució número 4.085, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Isaac, arran d’una novetat de Policia municipal
número 896, de data 15 de gener de 2017, com a presumpte 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
15 de gener de 2017, el qual va entrar a un edifici, al terme municipal de Terrassa i es
proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 20 de juny de
2017, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària
per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Isaac no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 2 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Isaac era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció
administrativa tipificada a 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, infracció qualificada com a greu a l’article
62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52
€) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons
l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 2 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Isaac 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
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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 deixar deslligat un animal potencialment
perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua,
el dia 15 de gener de 2017, al terme municipal de Terrassa, 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. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

3.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 163/2017):
La senyora Sílvia és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 985170002454806 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
En data 29 de novembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.265, es va incoar
un expedient sancionador a la senyora Sílvia com a presumpta 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 com a potencialment perillosa, en
base a la consulta efectuada al Registre general d'animals de companyia – cens
municipal i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar al seu
domicili el dia 15 de desembre de 2017.
En data 22 de gener de 2018 la senyora Sílvia sol·licita la llicència administrativa, tot i
que la pòlissa d’assegurança aportada és incorrecte, tanmateix no sol·licita la reducció
del 40% de l’import de la sanció proposada per reconeixement voluntari de la seva
responsabilitat i per pagament voluntari anticipat.
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En data 30 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora Sílvia era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a 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, infracció qualificada com a
molt greu, d'acord amb l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999
i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents
quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 30 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Sílvia 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 ser propietària d’un gos potencialment perillós,
inscrit al Registre d'animals de companyia des del dia 12 d’abril de 2017, sense haver
posseït la llicència administrativa per a la tinença i/o 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. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

3.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 412/2017):
El senyor Jonathan és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa identificat amb el microxip 941000018939382 i inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia i no posseeix la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos potencialment perillosos.
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En data 11 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.523, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Jonathan com a presumpte 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 com a potencialment perillosa, en
base a la consulta efectuada al Registre general d'animals de companyia – cens
municipal i la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de
l’Ajuntament de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatrecents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
personalment al seu domicili el dia 8 de gener de 2018.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Jonathan
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la.
En data 25 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Jonathan era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a
l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, a 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 a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 25 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
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PRIMER. Imposar al senyor Jonathan 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/o conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa,
incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals,
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 l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que
la faci efectiva i els recursos que corresponguin.

3.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 419/2017):
En data 27 d’octubre de 2017, mitjançant la resolució número 9.317, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Sergi, arran d’una novetat de Policia municipal de
data 6 de juliol de 2017 amb referència 13663, com a presumpte 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 6
de juliol de 2017, el qual va fer que una persona menor d’edat caigués al terra i li va
provocar mal a una costella i una petita ferida, al terme municipal de Terrassa i es
proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €), tenint en compte la
transcendència social i el perjudici causat, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 14 de
desembre de 2017, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Sergi no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 12 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Sergi era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
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El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció
administrativa tipificada a 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, infracció qualificada com a greu a l’article
62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52
€) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons
l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 12 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Sergi 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
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, el dia 6 de juliol de 2017, el
qual va fer que una persona menor d’edat caigués al terra i li va provocar mal a una
costella i una petita ferida, al terme municipal de Terrassa, tenint en compte la
transcendència social i el perjudici causat, 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. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

3.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 427/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.032, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Florentino, arran d’una acta d’identificació de
Policia municipal, com a presumpte 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 19 de juny de 2017, al
terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents
euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 11 de
desembre de 2017, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Florentino
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 8 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Florentino era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció
administrativa tipificada a 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, infracció qualificada com a greu a l’article
62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52
€) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons
l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 8 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Florentino una sanció de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €), d’acord amb 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 deixar deslligat un animal potencialment
perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua,
el dia 19 de juny de 2017, al terme municipal de Terrassa, 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
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potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

3.6 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 433/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.033, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Daniel, arran d’una denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos del Cos de Mossos d’esquadra
de data 16 de juliol de 2017, com a presumpte responsable de la comissió de la
infracció consistent en 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 qual es trobava
totalment fora de control del seu responsable i va atacar un altre gos, el dia 16 de juliol
de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de
quatre-cents euros (400 €), tenint en compte la transcendència social de la comissió
de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 20 d’octubre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Daniel no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 22 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Daniel era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de 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 pot constituir infracció administrativa
tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de
l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per
valor econòmic des de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 11

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.502,53 €), segons l'article 63
de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 22 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, i l'article
13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos s’acorda:
PRIMER. Imposar al senyor Daniel 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 qual es trobava totalment fora de
control del seu responsable i va atacar un altre gos el dia 16 de juliol de 2017, al terme
municipal de Terrassa, tenint en compte la transcendència social de la comissió de la
infracció, 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. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

3.7 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords (exp. 604/2017):
En data 18 de desembre de 2017, mitjançant la resolució número 10.737, es va incoar
un expedient sancionador al senyor Nahuel, arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 2 d’octubre de 2017, com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs
públics no subjecte amb cadena el dia 2 d’octubre de 2017, al terme municipal de
Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar
documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què
pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar al seu domicili el dia 8 de gener de 2018.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Nahuel no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 25 de gener de 2018 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor Nahuel era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió
o no subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a 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, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i
l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 25 de gener de
2018 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Nahuel 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 i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 2
d’octubre de 2017, al terme municipal de Terrassa, 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. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes
del seu compliment i els recursos que corresponguin.

4. Ratificar la resolució número 716, de 9 de gener de 2018, per la que s’esmena
d’ofici un acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016, en el
sentit que l’import de la fiança requerida ha de ser de 91.651,25 € enlloc dels
103.649,87 € que erròniament hi figuren. Exp. GSOL 04/2015
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 716, de 9
de gener de 2018:
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada en data 26 de març de 2009, i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de novembre de 2016, es va
aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de Remodelació del sòl urbà PMSKE001, Saifa Keller, l’àmbit del qual es correspon a un sector de sòl urbà no
consolidat que comprèn els terrenys situats a l’illa delimitada per l’Avinguda de les
Glòries Catalanes i els carrers Ramón i Cajal, Ter i Sindicat.
Mitjançant acords adoptats en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2016 la Junta
de Govern Local, en el marc de l’expedient COAP 77/2016, va aprovar inicialment el
Projecte d’urbanització de l’ esmentat àmbit i va requerir al promotor l’ ingrés a la
tresoreria municipal d’una fiança corresponent al 12% del pressupost del total de les
obres del dit projecte, per un import de cent tres mil sis-cents quaranta-nou euros amb
vuitanta-set cèntims (103.649,87€).
En data 10 d’octubre de 2016 la mercantil Bobeví Noves Promocions
Immobiliàries,S.L. va presentar davant la tresoreria municipal aval d’import noranta-un
mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €), en concepte de
garantia del 12% del cost de les obres compreses al Projecte d’Urbanització del Pla de
Millora Urbana PM-SKE001 Saifa Keller, que motivà l’operació comptable número OIF
20160225655.
Mitjançant acord adoptat en sessió celebrada en data 18 de novembre de 2016 la
Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de
l’àmbit esmentat. D’acord amb el referit projecte equidistributiu les finques resultants
es troben gravades amb la corresponent afecció al Compte de Liquidació Provisional
en concepte de garantia de les obres d’urbanització de l’àmbit.
En data 5 d’octubre de 2017 es va practicar la inscripció registral del Projecte de
Reparcel·lació.
Mitjançant escrit de data 11 d’octubre de 2017 (RE140301 del mateix dia) la mercantil
Bobeví Noves Promocions Immobiliàries,S.L. ha sol·licitat la devolució de la fiança
dipositada en concepte de garantia del 12% del cost de les obres compreses al
Projecte d’Urbanització del Sector Saifa Keller.
Paral·lelament, en el marc de l’expedient d’obres número OMOB 106/2016, en data 25
de gener de 2017, es va dictar pel tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
la resolució número 536, en virtut de la qual s’atorgà llicència d’obres majors per a la
construcció d’una edificació de planta baixa i dues plantes soterrànies destinades a
local comercial i aparcament (corresponent al futur edifici d’habitatges plurifamiliar)
emplaçada al carrer de Ramón y Cajal, 218 i 224 i al carrer del Ter, 11, corresponent a
les finques resultants 1 i 3 del Projecte de reparcel·lació del PM-SKE001.
L’executivitat de l’atorgament de l’esmentada llicència es condicionà a la prèvia
presentació de la garantia en concepte de l’execució simultània de les obres
d’edificació i d’urbanització corresponents a la parcel·la de referència, per la quantitat
de quatre-cents quaranta-nou mil cinc-cents setze euros amb cinquanta-nou cèntims
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(449.516,59 €), d’acord amb el previst al Projecte d’Urbanització del sector per les
Fases 1 i 2, en compliment del previst a l’article 40.2 del Decret 64/2014, de 13 de
maig.
En data 20 de novembre de 2017 la mercantil Bonibó Inversions SL va ingressar en la
tresoreria municipal la suma de tres-cents cinquanta-set mil vuit-cents seixanta-cinc
euros amb trenta-quatre euros (357.865,34 €), en compliment de la condició establerta
a la llicència d’obres esmentada.
L’ import ingressat correspon a la garantia requerida per a l’executivitat de la llicència
atorgada (449.516,59 €), minorada en la quantitat ja garantida per la referida societat
en concepte del 12% del cost de les obres compreses al Projecte d’Urbanització del
Sector Saifa Keller (91.651,25 €).
L’objecte de la garantia per import del 12 % del valor de les obres d’urbanització és
també assegurar l’obligació d’urbanitzar, de conformitat amb l’article 107.3 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Per aquest motiu, la suma garantida en total resulta equivalent a la quantitat requerida
per a l’executivitat de la llicència atorgada.
Tot això sense perjudici de l’errada material detectada a l’acord quart adoptat per la
Junta de Govern Local en data 9 de setembre de 2016, en el marc de l’expedient
COAP 77/2016, pel que es requereix al promotor l’ingrés de la fiança corresponent al
12% del pressupost total de les obres del Projecte d’urbanització del Sector PMSKE001 Saifa Keller, tota vegada a l’esmentat acord s’indica que l’import de la fiança a
ingressar ha de ser de cent tres mil sis-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-set
cèntims (103.649,87€), quan l’import correcte a dipositar és de noranta-un mil sis-cents
cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €), de conformitat amb el
pressupost d’execució per contracte contemplat al Projecte d’urbanització, aprovat
inicialment a la mateixa sessió, en quantia de set-cents seixanta-tres mil set-cents
seixanta euros amb quaranta-quatre cèntims (763.760,44€), IVA inclòs.
En virtut de l’article 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC),
“Per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats i
dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada, és requisit previ que s’asseguri
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per
l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització”.
En data 10 d’octubre de 2016 la mercantil Bobeví Noves Promocions
Immobiliàries,S.L. va constituir la garantia corresponent al 12% del cost de les obres
compreses al Projecte d’Urbanització del Sector Saifa Keller, per l’import de norantaun mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €).
Malgrat l’import de la garantia constituïda no s’ajusta al consignat a l’acord quart
adoptat per la Junta de Govern Local en data 9 de setembre de 2016, en el marc de
l’expedient COAP 77/2016, en virtut del qual es requerí al promotor l’ingrés de la fiança
corresponent al 12% del pressupost total de les obres del Projecte d’urbanització del
Sector PM-SKE001 Saifa Keller, la fiança ingressada és correcta, atès el pressupost
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d’execució per contracte contemplat al Projecte d’urbanització, aprovat inicialment a la
mateixa sessió, en quantia de set-cents seixanta-tres mil set-cents seixanta euros amb
quaranta-quatre cèntims (763.760,44 €), IVA inclòs.
Atès que de conformitat amb l’article 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.”
Correspon doncs esmenar l’acord quart adoptat per la Junta de Govern Local en data
9 de setembre de 2016, en el sentit de rectificar l’ import de la fiança exigida, que ha
de ser de noranta-un mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims
(91.651,25 €), en lloc dels cent tres mil sis-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-set
cèntims (103.649,87 €), que hi figuren.
Altrament, l’article 40.2 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, assenyala:
“40.2 La cuantía de la garantía a que hace referencia este artículo debe comprender el
100 % del coste de las obras de urbanización pendientes de ejecución o, en el
supuesto a que hace referencia el artículo 39.2, de la parte de estas obras que
corresponde soportar a la persona propietaria del suelo en relación con la finca de
resultado adjudicada por el proyecto de reparcelación correspondiente y que se
pretende edificar.”
En data 20 de novembre de 2017 la mercantil Bonibó Inversions,SL va ingressar en la
tresoreria municipal la suma de tres-cents cinquanta-set mil vuit-cents seixanta-cinc
euros amb trenta-quatre euros (357.865,34 €).
Tota vegada ja s’havia garantit en concepte del 12% del cost de les obres compreses
al Projecte d’Urbanització del Sector Saifa Keller la suma de noranta-un mil sis-cents
cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €), dita entitat ha presentat
davant d’aquesta administració en total la suma de quatre-cents quaranta-nou mil cinccents setze euros amb cinquanta-nou cèntims (449.516,59 €) en garantia de l’execució
de les obres d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació del sòl urbà PMSKE001, Saifa Keller, motiu pel qual cal considerar complerta la condició a la que es
va subjectar l’executivitat de la llicència atorgada a l’expedient d’obres número OMOB
106/2016.
D’altra banda, l’article 161 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), disposa que “quan el projecte de
reparcel·lació tingui per objecte de d’un polígon d’actuació urbanística comprès en
l’àmbit territorial d’un pla urbanístic derivat d’iniciativa particular, l’aprovació definitiva
del projecte en què es faci constar l’afecció de les finques resultants al pagament del
saldo de la liquidació definitiva de les despeses d’urbanització i les altres despeses del
projecte implica la cancel·lació de les garanties prestades als efectes previstos en
l’article 101.3 de la Llei d’urbanisme”.
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En data 18 de novembre de 2016 es va acordar l’aprovació definitiva del Projecte de
Reparcel·lació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana PM-SKE001 Saifa Keller,
mitjançant el qual s’ha fet constar l’afecció de les finques resultants al pagament del
saldo de la liquidació definitiva de les despeses d’urbanització.
D’acord amb l’article 161 del RLUC transcrit anteriorment, l’aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació del PM-SKE001 Saifa Keller implica la cancel·lació de les
garanties prestades als efectes previstos a l’article 101.3 de l’aleshores vigent Decret
Legislatiu 1/2005, actual article 107.3 del vigent Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, garanties consistents en l’import
del 12% del valor de les obres d’urbanització.
Tota vegada la mercantil Bobeví Noves Promocions Immobiliàries,S.L. ha sol·licitat la
devolució de la fiança corresponent al 12% del cost de les obres compreses al
Projecte d’Urbanització del Sector Saifa Keller, de conformitat amb l’esmentat precepte
procedeix la seva devolució.
Vistos aquests antecedents, l’informe jurídic emès en data 9 de gener de 2018 pel
Servei de Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació i en ús de les
atribucions atorgades mitjançant resolució 10222 de data 1 de desembre de 2017
RESOLC:
PRIMER. Esmenar d’ofici l’acord quart adoptat per la Junta de Govern Local en data 9
de setembre de 2016, en el marc de l’expedient COAP 77/2016, en el sentit que
l’import de la fiança requerida ha de ser de noranta-un mil sis-cents cinquanta-un
euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €), en lloc dels cent tres mil sis-cents
quaranta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (103.649,87€) que erròniament hi
figuren.
SEGON. Donar la conformitat a l’ ingrés efectuat per la mercantil Bonibó Inversions,SL
en la tresoreria municipal en data 20 de novembre de 2017 en quantia de tres-cents
cinquanta-set mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb trenta-quatre euros (357.865,34
€), i per complerta la condició a la que es va subjectar l’executivitat de la llicència
atorgada a l’expedient d’obres número OMOB 106/2016.
TERCER. Informar favorablement el retorn de garantia dipositada en la tresoreria
municipal sota el concepte no pressupostari “Fiances en valors”, operació comptable
núm. OIF201600225655 de data 10 d’octubre de 2016, corresponent al 12% de les
obres del Projecte d’urbanització del PM-SKE001, Saifa Keller, en quantia de norantaun mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (91.651,25 €).
QUART. Ratificar l’anterior acord primer per part la Junta de Govern Local en la
propera sessió que es realitzi.
CINQUÈ. Notificar el contingut de la present resolució a BOBEVÍ NOVES
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES,S.L. i als Serveis de Tresoreria.
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5. Donar compte del decret número 888, de 19 de gener de 2018, que aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i els Ajuntaments de
Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls per a la prestació de
serveis a persones emprenedores i empreses.
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 888, de 19 de gener
de 2018:
En data 18 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar les bases i la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Dins del Catàleg, entre d’altres, s’obre la convocatòria de la subvenció als “Centres
Locals de Serveis a les Empreses” (CLSE) que té per objectiu donar Suport als
CLSE, i altres ens locals proveïdors, d'acord amb el cens de la Diputació de
Barcelona, subvencionant les estructures de personal tècnic i als serveis i les
actuacions adreçats a desvetllar vocacions empresarials, generar noves activitats
econòmiques, consolidar i fer créixer les existents.
En la convocatòria per a 2018 s’inclou que en el cas d’actuacions supramunicipals
l’import màxim de l’ajut serà de 225.000€ per aquells casos en el que la suma de
població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys i les empreses sigui igual o
superior a 100.000 unitats, i per contra s’estableix que en el cas de sol·licituds
municipals l’import màxim de la subvenció serà de 75.000€, reduint d’aquesta
manera el límit màxim establert en altres edicions que era de 100.000€.
També s’ha de tenir en compte que el grau de concertació de la proposta
presentada suposa 20 punts sobre 100.
L’Ajuntament de Terrassa està inclòs en el cens de Centres Locals de Serveis a
les Empreses i, per tant, disposa d’un Centre Local de Serveis a les que per
definició presta serveis a les persones emprenedores i empreses del seu municipi.
Els Ajuntaments de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls no
disposen d’un Centre Local de Serveis a les Empreses, però estan interessats en
què les persones emprenedores i empreses del seu municipi puguin rebre els
serveis necessaris per satisfer les seves necessitats.
La Diputació de Barcelona estableix que per a actuacions supramunicipals caldrà
presentar l'acreditació documental de l'acord de concertació mitjançant un conveni
signat per tots els ajuntaments participants, segons els model facilitat per la pròpia
Diputació de Barcelona.
Vista la memòria emesa per la directora del Servei d’Innovació, amb el vistiplau de
la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, en data 18 de
gener d’enguany.
A la vista dels antecedents esmentats, i atès el que preveu la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les atribucions que té legalment
conferides.
DECRETA :
PRIMER. Avocar la competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació
del conveni de col·laboració referit al punt segon d’aquest decret.
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, i els
ajuntaments de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls per a
la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses, el text del qual
s’adjunta com annex, a signar entre aquesta Corporació municipal, l’Ajuntament de
Matadepera, l’Ajuntament de Rellinars, l’Ajuntament d’Ullastrell, l’Ajuntament de
Vacarisses i l’Ajuntament de Viladecavalls.
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern
Local.
QUART. Notificar el contingut del present Decret a les parts interessades.

6. Ratificar la resolució número 972, de 2 de febrer de 2018, que sol·licita
recursos econòmics, tècnics i materials a la Diputació de Barcelona, per a
activitats dels serveis de l’Àrea 3. Exp. INSU 03/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 972, de 2
de febrer de 2018:
Identificació de l’expedient
Expedient INSU 03/2018, relatiu a la sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i
materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, per a projectes de l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per a
l’any 2018
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015, va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu Protocol General.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprova el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos (BOPB de 29 de desembre de 2017).
3. Els serveis de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones gestionen
programes, activitats i serveis, inclosos en el Catàleg de la Diputació de Barcelona.
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4. Els serveis de Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Joventut i Lleure Infantil, Ciutadania,
Qualitat Democràtica, Solidaritat i Cooperació, Salut i Comunitat, Polítiques
d’Habitatge, Serveis Socials, Promoció de la Gent Gran i l’Oficina de Capacitats
diverses i accessibilitat, han fet propostes de sol·licitud de recursos econòmics, tècnics
i/o materials per a finançar els seus projectes de 2018.
5. La directora de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les persones ha emès informe
favorable a aquesta sol·licitud.
Fonaments de dret
1. Anunci d'aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2018, del seu règim regulador i
de la convocatòria per a la concessió de recursos (BOPB de 29 de desembre de
2017).
2. Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (BOP de 11 de
desembre de 2015)
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
7. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia 10222, de 1 de desembre de 2017
Resolució
Per tot això, resolc
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de
quatre-cents nou mil nou-cents setanta-set euros (409.977,00 €) per activitats dels
àmbits de Drets Socials i Serveis a les Persones que es relacionen a continuació, en el
marc de la convocatòria 2018:
RECURS

PRESSUPOST
TOTAL

SERVEIS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES D’HABITATGE
18122 – Finançament en l’àmbit de la
114.240,80
convivència, diversitat i drets civils (1)
231.894,00
SERVEI DE JOVENTUT
18121 – Finançament en l’àmbit de joventut
1.026.327,72
Altres ingressos
SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
18124 – Finançament per a l’atenció
65.400,50
psicològica a dones i fills/filles en situació de
violències masclistes
SERVEIS DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTBI
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IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST

30.000,00

316.136,80

12.650,00
0,00

30.000,00

894.029,46
102.298,26

15.685,00

13.000,00

52.400,50

13.000,00
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18120 – Finançament en l’àmbit de dones i
556.388,81
40.000,00
LGTBI (2)
35.092,10
Altres ingressos
SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
18144 – Implantació de mesures de gestió
19.125,32
5.000,00
sostenible, ambiental i econòmica (3)
SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA
18123 – Finançament en l’àmbit de la
119.000,53
30.000,00
participació ciutadana (4)
SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
18223 – Promoció de la salut
168.796,49
101.277,00
SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
18245 – Supervisió d’equips de serveis
11.700,00
11.700,00
socials bàsics de municipis de més de 20.000
habitants (5)
SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
18197 – Plans municipals d’educació per al
58.849,00
35.000,00
desenvolupament (EpD)
2018
(6) 2019
58.849,00
35.000,00
18211 – Projectes de cooperació al
98.726,00
50.000,00
desenvolupament i drets humans (7)
SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE
18128 – Foment del lloguer assequible i de la
20.000,00
5.000,00
gestió d’habitatges municipals o cedits
18230 – Reforma, condicionament i
39.226,19
24.000,00
rehabilitació d’habitatges municipals o cedits

495.480,91

22.965,00
1.825,00

56.000,00
14.125,32

0,00

89.000,53

12.350,00

67.519,49

29.220,00

0,00

0,00

23.849,00

27.500,00

23.849,00
48.726,00

0,00

15.000,00

0,00

15.226,19

0,00

D’acord amb el detall que s’acompanya per a cada projecte, existeix crèdit suficient a
les aplicacions pressupostàries que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les
operacions corresponents. En aquells projectes que el pressupost afecta a la totalitat
de l’activitat pròpia del servei, només s’indica l’aplicació pressupostària corresponent.
SEGON. Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte de Ciutadania
(1) corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i drets
civils a l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Diputació de
Barcelona. El Servei de Ciutadania es compromet a no efectuar la despesa de
4.000,00 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
TERCER. Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte de LGTBIQ
corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI (2) a l’import definitiu
de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei de
LGTBIQ es compromet a no efectuar la despesa de 2.000,00 € en cas que l’import de
la subvenció no ho permeti.
QUART. Supeditar la realització de les activitats del projecte de Promoció de la Gent
Gran corresponent al recurs Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i
econòmica (3) a l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Barcelona. El Servei de Promoció de la Gent Gran es compromet a no
efectuar la despesa de 10.827,44 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
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CINQUÈ. Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte de Qualitat
Democràtica corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de la participació
ciutadana (4) a l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Barcelona. El Servei de Qualitat Democràtica es compromet a no
efectuar la despesa de 17.500,00 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
SISÈ. Supeditar la realització de les activitats del projecte de Serveis Socials
corresponent al recurs Supervisió d’equips de serveis socials bàsics de municipis de
més de 20.000 habitants (5) a l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Diputació
de Barcelona. El Servei de Serveis Socials es compromet a no efectuar la despesa de
11.700,00 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
SETÈ. Condicionar la realització de les activitats del projecte de Solidaritat i
Cooperació Internacional corresponent al recurs Plans municipals d’educació per al
desenvolupament (EpD) 2019 (6) a l’existència de crèdit en el pressupost municipal
per a l’any 2019.
VUITÈ. Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte de Solidaritat i
Cooperació Internacional corresponent al recurs Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans (7) a l’import definitiu de l’atorgament de la
subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei de Solidaritat i Cooperació
Internacional es compromet a no efectuar la despesa de 50.000,00 € en cas que
l’import de la subvenció no ho permeti.
NOVÈ. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als
serveis i activitats de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones que es
relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2018:
RECURS

TIPUS DE RECURS

SERVEI D’LGTBIQ
18196 – Plans locals LGTBI

Tècnic

SERVEI DE CIUTADANIA
18210 – Projectes de convivència, diversitat i drets civils

Tècnic

SERVEI DE JOVENTUT
18080 – Eines per planificar les polítiques locals de joventut

Tècnic

18088 – Equipaments juvenils municipals

Tècnic

18140 – Governança i participació educativa

Tècnic

18255 – Tallers d’emancipació

Material

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I RECURSOS HUMANS
18092 – Espais d’intercanvi dels plans locals d’acció comunitària
inclusiva

Tècnic

SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
18079 – Eines per a l’abordatge integral de les violències
masclistes
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18214 – Projectes d’igualtat de gènere

Tècnic

18236 – Sensibilització envers les relacions igualitàries

Material

SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
18055 – Ciutats amigues de les persones grans

Tècnic

SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA
18042 – Banc de recursos per a la participació ciutadana

Material

18199 – Plataformes digitals per a la participació ciutadana

Material

18212 – Projectes de participació ciutadana

Tècnic

SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
18091 – Espais de millora contínua dels plans de prevenció de
drogues

Tècnic

SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
18013 – Actuacions de prevenció i detecció d’addició a substàncies
i TIC

Material

18141 – Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM)

Material

18246 – Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials
bàsics

Material

DESÈ. Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de
suport econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2018, a continuació es relaciona el
personal adscrit, i que té consideració de despesa elegible:
Servei gestor
CIUTADANIA

POLÍTIQUES
D’HABITATGE
JOVENTUT I
LLEURE INFANTIL

POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Recurs
18122

Lloc de treball
Directora de serveis de Ciutadania i
Qualitat Democràtica
Cap de Ciutadania
Tècnica de gestió
Tècnica de programes
Tècnica de gestió
Tècnica auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
6 Dinamitzador/a comunitari

40
20
60
25
25
30
100

18121

Cap de Joventut i Lleure
Conserge
Responsable de manteniment
2 tècnic/a auxiliar Joventut i Lleure
3 auxiliar tècnic/a informador/a juvenil
3 tècnic/a Joventut i Lleure
Tècnic Joventut i Lleure (2 mesos)
2 tècnic/a impulsor/a Garantia Juvenil

100
100
100
100
100
100
100
100

18124

Psicòloga
Psicòloga
Psicòloga
Cap de Polítiques de Gènere

18120

Acta reunió Junta Govern Local

%
15

40
20
25
91,67

Pàgina 23

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

LGTBIQ

PROMOCIÓ GENT
GRAN

18144

QUALITAT
DEMOCRÀTICA

18123

SALUT I
COMUNITAT

SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

18223

18197

18211
VIA PÚBLICA

Auxiliar de gestió
2 auxiliars de gestió
Auxiliar tècnica atenció al públic
Tècnica especialista de gestió
2 tècniques especialistes de gestió
Tècnica especialista de gestió
Assistenta social
Assistenta social
Tècnica superior dret
Psicòloga
2 psicòlogues
Directora de programes LGTBIQ
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Director de serveis de Serveis a les
Persones
Tècnica auxiliar
Directora de serveis de Ciutadania i
Qualitat Democràtica
Cap tècnica de Qualitat Democràtica
Tècnic de participació
Tècnic de noves tecnologies
Tècnica auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió (6 mesos) (Supeditat)
Cap de Salut i Comunitat
Tècnica de prevenció de
drogodependències
Tècnica de salut comunitària
Tècnica de salut comunitària
Auxiliar de gestió
Tècnica de salut escolar
Cap de Solidaritat i Cooperació
Internacional
Tècnic auxiliar de Solidaritat
Auxiliar de gestió
Cap de Solidaritat i Cooperació
Internacional
Director de serveis de Via Pública

80
90
50
72
100
70
100
60
60
30
10
17
36
10
6
10
10
25
60
60
15
100
48
70
85
70
55
35
8,38
15,47
15,36
6,99
5,30

ONZÈ. Tramitar aquesta Resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.

7. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import d’1.069.530,99 €. Exp.
FOM_5_6-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 28 de juliol de 2017 va presentar una sol·licitud de
subvenció per portar a terme el Projecte Treball als Barris 2017, aprovada en Junta de
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Govern Local en sessió del dia 10 de novembre de 2017.
En data 11 de desembre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució d'atorgament parcial de la subvenció regulada per la Resolució
TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per
a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
27 de desembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017,
ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA,
de la subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import d’un milió seixanta-nou
mil cinc-cents trenta euros amb noranta-nou cèntims (1.069.530,99€).
SEGON. El cost total del projecte és d’1.218.063,04€
TERCER. L’import de 148.532,05€ corresponent a les despeses no subvencionables,
anirà amb càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als
Ens i Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

8. Ratificar la resolució número 966, de 29 de gener de 2018, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona recursos econòmics, tècnics i materials, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per a projectes de l’Àrea de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat. Exp. GADMI 06/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 966, de 29
de gener de 2018:
Identificació de l’expedient
Expedient GADMI 6/2018, relatiu a la sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i
materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, per a projectes de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, per
a l’any 2018.
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Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 18/12/2017 va aprovar el
Catàleg de Serveis 2018 i el seu règim regulador, el qual va ser publicat al BOP de
data 29 de desembre de 2017. El termini de presentació de sol·licituds s’obre el
2/01/2018, i s’esgota en diferents dates segons el recurs sol·licitat (capítol 10 del
Règim del Catàleg de Serveis 2018). De forma general s’esgota aquest termini el
proper 8 de febrer.
2. Els serveis de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat gestionen
programes, activitats i serveis, inclosos en el Catàleg de la Diputació de Barcelona.
3. Els caps i les directores de serveis de Cultura, Esports, Comerç, Relacions
Europees i Internacionals, Projecció de la Ciutat, d’Innovació i d’Educació han fet
propostes de sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i/o materials per a finançar els
seus projectes de 2018.
4. La directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, en data 29 de
gener de 2018, ha emès un informe favorable a la sol·licitud de recursos econòmics,
tècnics i materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019, per a projectes de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, per a l’any 2018.
Fonaments de dret
1. Anunci d'aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2018, del seu règim regulador i
de la convocatòria per a la concessió de recursos (BOP de 29 de desembre de 2017).
2. Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (BOP de 11 de
desembre de 2015).
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Decret de l’Alcalde – President número 10222 d’1 de desembre de 2017 de
delegació de facultats.
Per tot això, resolc:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de
sis-cents vuitanta mil tres-cents quatre euros amb noranta-nou cèntims (680.304,99 €)
per a activitats dels àmbits de Serveis de Cultura, Esports, Comerç, Relacions
Europees i Internacionals, Projecció de la Ciutat, Innovació i Educació, que es
relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2018, publicada al BOPB de 29
de desembre de 2017. El pressupost total dels projectes ascendeix a 1.347.055,40 €
(un milió tres-cents quaranta-set mil cinquanta-cinc euros amb quaranta cèntims).
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SEGON. Relació de projectes, activitats i serveis pels quals es proposa sol·licitar ajuts
econòmics:
PROJECTE

SERVEI DE CULTURA
18008– Mapping “Els tresors de la Seu
d’Ègara” (Annex 1)

PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST

62.297,21

25.000,00

37.297,21

8.700,00

75.696,22

20.000,00

55.696,22

8.000,00

18219-Proj.singular: dinamització
esportiva als barris Montserrat i Vilardell
(Annex 2)

21.495,73

6.000,00

15.495,73

0,00

18089-Esdeveniment esportiu “Gran
premi Diputació de Barcelona” (Annex
2)

17.025,58

3.000,00

14.025,58

0,00

18168-Millora material inventariable
equipaments esportius (cistelles
bàsquet, joc porteries,...) (Annex 2)

2.952,00

2.952,00

0,00

0,00

SERVEI DE COMERÇ
18125- Fira Modernista de Terrassa
2018 (Annex 3)

125.400,00

15.000,00

110.400,00

8.000,00

52.000,00

26.000,00

26.000,00

0,00

12.000,00

4.000,00

8.000,00

10.000,00

4.000,00

6.000,00

SERVEI D’ESPORTS
18011-Activitats esportives i suports
puntuals (Annex 2)

18131- Suport en la gestió de la
dinamització en 6 centres comercials
urbans (Annex 3)
18125- Fira de l’oliva (Annex 3)
18125- Fira de l’esport (Annex 3)
PROJECTE

18163- Mercats municipals: acció de
foment: Senyalització promocional del
Mercat de Sant Pere (Annex 3)

PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

0,00
0,00
INGRES
PREVIST

4.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
18127- Actuacions per celebrar el “Dia
d’Europa” a Terrassa (Annex 4)
7.960,00
5.572,00

2.388,00

4.500,00

18163- Mercats municipals: acció de
foment: Millora dels mòduls exteriors del
Mercat de Sant Pere (Annex 3)

SERVEI DE PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
18188- Estratègia per reforçar la
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implicació dels agents locals i ciutadania
en la implementació del Pla
Internacionalització de Terrassa (Annex
5)
SERVEI D’INNOVACIÓ
18050- Centres Locals de Serveis a les
empreses –“Consolidació
empresarial”(Annex 6)
18220- Projectes singulars dinamització
teixit productiu –“Compra pública
innovadora” (Annex 6)
18152-Estratègies per al
desenvolupament econòmic local: “Pla
de la Innovació social de Terrassa”
(Annex 6)
SERVEI D’EDUCACIÓ
18129-Funcionament d’Escoles
Municipals
18175-Orientació, transicions
educatives i FP

TOTAL

10.000,00

7.000,00

3.000,00

0,00

300.000,00

225.000,00

75.000,00

115.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

0,00

66.666,67

40.000,00

26.666,67

0,00

430.704,19

215.352,09

215.352,09

46.208,00

86.857,80

43.428,90

43.428,90

44.907,00

1.347.055,40

680.304,99

666.750,41

235.315,00

TERCER. D’acord amb el detall que s’acompanya als annexos adjunts a aquest
informe (annex 1 a l’annex 6), s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de
Crèdit de les partides de Capítol 2 i Capítol 4 següents:

Annex –
Projecte/Actuació
1- Mapping “Els tresors
de la Seu d’Ègara
1- Mapping “Els tresors
de la Seu d’Ègara
2- Programes i activitats
esportius
2- Programes i activitats
esportius)
2- Programes i activitats
esportius
2- Programes i activitats
esportius
2- Programes i activitats
esportius
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Partida

RC (€)

5451-33301-22602

800,00

5451-33301-22799

20.000,00

5452-34101-48900

45.500,00

5452-34101-48943

19.600,00

5452-34101-22009

167,00

5452-34101-22300

500,00

5452-34101-22602

306,00
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2- Programes i activitats
esportius)
2- Programes i activitats
esportius
2- Programes i activitats
esportius
2- Programes i activitats
esportius
3- Suport en la gestió de
la dinamització en
centres comercials
urbans
3- Fira modernista 2018
3- Fira modernista 2018
3- Fira de l’Oliva /Fira
esport
3-. Senyalització
promocional –Mercat
S.P.
3- Mercat de Sant PereMillora dels mòduls
exteriors
4- Actuacions per
celebrar del “Dia
d’Europa” a Terrassa
5- Estratègia per reforçar
la implicació dels agents
locals i ciutadania en la
implementació del Pla
Internacionalització de
Terrassa
6- Centres Locals
Serveis a Empreses
(CLSE)

5452-34101-22609

15.802,00

5452-34101-22799

13.082,00

5452-34201-22700

500,00

5452-34201-21200

3.000,00

5622-43903-48900

26.000,00

5622-43111-22699
5622-43111-22602

82.993,40
29.000,00

5622-43903-22699

14.000,00

5622-43903-22602

2.000,00

5622-43122-21300

6.000,00

5752-43902-22699

2.388,00

5754-49206-22799

3.000,00

5753-49204-22799

25.000,00

QUART. Supeditar la realització del projecte Suport en la gestió de la dinamització en
centres comercials urbans a l’atorgament de la subvenció sol·licitada. El Servei de
Comerç reformularà el projecte en funció de l’import finalment atorgat.
CINQUÈ. Supeditar la realització del projecte Fira de l’oliva, i Fira de l’esport a
l’atorgament de la subvenció sol·licitada. El Servei de Comerç reformularà el projecte
en funció de l’import finalment atorgat.
SISÈ. Supeditar la realització dels projectes “Senyalització promocional del Mercat de
Sant Pere” i “Millora dels mòduls exteriors del Mercat de Sant Pere” a l’atorgament de
la subvenció sol·licitada, o es reformularà el projecte, si escau.
SETÈ. Supeditar la realització dels projectes “Actuacions per celebrar el Dia d’Europa
a Terrassa” i “Estratègia per reforçar la implicació dels agents locals i la ciutadania en
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la implementació del Pla d’Internacionalització de Terrassa” a l’import final atorgat,
reformulant-los d’acord al mateix.
VUITÈ. Supeditar la realització dels projectes a l’atorgament de la subvenció “Centres
Locals de Serveis a les empreses-Consolidació empresarial” i “Projecte singular de
dinamització del teixit productiu-Compra pública innovadora”, i “Estratègies per al
desenvolupament econòmic local – Pla d’Innovació social de Terrassa” a l’atorgament
de la subvenció sol·licitada.
NOVÈ. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als
serveis que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2018, publicada
al BOP de 29 de desembre de 2017.
PROJECTE

RECURS

SERVEI D’ESPORTS
Codi: 18053-Cessió de trofeus i medalles (fins el 31/12/2018)

Recurs material

Codi: 18202-Préstec de material esportiu (fins el 31/12/2018)

Recurs material

Codi: 18158-Jornades d’esport adaptat (vela i equitació
adaptades

Recurs material

DESÈ. Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de
suport econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2018, a continuació es relaciona el
personal adscrit:
Servei
gestor del
projecte

CULTURA

ESPORTS

INNOVACIÓ

Projectes

-Mapping “Els tresors
de la Seu d’Ègara”

-Activitats i
esdeveniments
esportius
-Projecte singular
-Centres Locals
Serveis Empreses
-Compra pública
innovadora

Acta reunió Junta Govern Local

Lloc de treball
Conservador museu
Difusora museu
Tècnic museu
Auxiliar de gestió museu
Conservador arqueòleg
Directora Servei Cultura
Directora Societat Comunicació Municipal
Tècnic televisió local
Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives

%
25 %
10 %
25 %
5%
5%
10 %
2%
2%
19 %
2%

Diversos responsables d’equipaments
esportius
Tècnic mig (NR 12)
Tècnic especialista B/C (NR 10)
Tècnic mig (NR 10)

13 %
100%
8,22%
51%
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-Pla Innovació social
a Terrassa

EDUCACIÓ

Funcionament
escoles municipals

EDUCACIÓ

Orientació,
transicions
educatives i FP

Tècnic mig (NR 12)

56,15%

5 Professors (NR 13)
1 Professor (NR 13)
6 Professors (NR12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
Director Serveis (NR 25)
Cap FP (NR 21)
Tècnica gestió (NR 12)
Tècnica gestió (NR 12)
Tècnica gestió (NR 9)
Tècnica gestió (NR 9)
Administrativa (NR 9)
Especialista (NR 10)

100%
74,29%
100%
68,57%
68,27%
71,43%
10%
20%
20%
10%
20%
10%
10%
100%

ONZÈ. Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local.

9. Ratificar la resolució número 999, de 2 de febrer de 2018, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona un ajut econòmic per un import de 20.000 €, per al
projecte “Festival Jazz 2018”. Exp. SUBIN 08/2018
S’anuncia per la Presidència la retirada del present punt de l’ordre del dia.

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

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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