ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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2 MARÇ 2018

Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig
Javier García Romero
Eva Candela López
Manuel Giménez Guardia
Jordi Rueda Muñoz
Gracia García Matute
Adrián Sánchez Morales
Membres excusats
Alfredo Vega López
Altres assistents

El dos de març 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 del senyor alcalde – president
accidental, Amadeu Aguado i Moreno.
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 Fèlix Gómez Munné, com a
interventor general.
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.

Óscar González Ballesteros
Fèlix Gómez Munné

1. Aprovar l’acte de la reunió anterior realitzada el 16 de febrer de 2018 (03/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 16 de febrer de 2018
(03/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la proposta de conveni a subscriure amb la Diòcesi de Terrassa per a
l’adquisició per cessió del dret d’ús dels espais lliures annexos a l’església
parroquial de la Mare de Déu del Roser de Les Fonts de Terrassa. Exp. GSOL
18/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
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El Rector de la Parròquia de la Mare de Déu del Roser Les Fonts de Terrassa va
traslladar a aquest Ajuntament l’ interès de la Diòcesi de Terrassa perquè aquesta
administració realitzi la gestió i el manteniment dels espais lliures existents en la part
frontal de l’església parroquial, confrontant amb el carrer de Mossèn Perramon i el
carrer de la Mare de Déu del Roser (qualificats urbanísticament amb la Clau E.10).
Si bé d’acord amb el Registre la Propietat aquests espais consten a nom de la Diòcesi
de Terrassa, el seu ús és públic, lliure i notori.
Davant l’ interès municipal i de la Diòcesi de que els referits espais segueixin, tal i com
ho han estat fins l’actualitat, de lliure accés i ús públic, s’ha procedit a la redacció d’un
conveni, que s’adjunta com a annex al present, quina aprovació es proposa i que, en
síntesi, preveu els següents compromisos entre les parts:
-La referida Diòcesi cedeix a l’Ajuntament de Terrassa l’ús dels espais privatius de
parcel·la lliures d’edificació susceptibles d’accés i ús públic existents en la part
frontal de la finca confrontant amb el carrer de Mossèn Perramon i el carrer de la
Mare de Déu del Roser, per un termini de 5 anys, a comptar de la data de signatura
del conveni, prorrogable per iguals períodes successius, excepte denúncia de
qualsevol de les parts amb tres mesos d’anticipació.
-L’Ajuntament disposarà de l’ús dels esmentats espais sense satisfer cap renda,
assumint, d’una banda, la neteja, conservació, seguretat i el manteniment dels
esmentats espais (exceptuades les jardineres existents) en els termes que es
desprenen de l’informe elaborat pel Servei de Gestió de l’Espai Públic de 29 de
gener de 2018, per un import de 5.863,96 € (IVA no inclòs), i, de l’altra, la
responsabilitat derivada dels danys a/o per tercers que es puguin produir derivats
de l’ús públic de l’espai cedit.
Es proposa a la Junta de Govern de la Corporació l’ aprovació de la proposta de
conveni a subscriure per raons d’interès públic.
D’acord amb l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprovà el
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPELC), aquests tenen capacitat jurídica
plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets.
En virtut de l’article 29.1 del mateix RPLEC, els béns i els drets es poden adquirir per
qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d'acord amb el que
estableixen les lleis.
En el present supòsit, es tracta de l’adquisició per l’Ajuntament a títol lucratiu, en virtut
d’un conveni, del dret d’ús dels espais privats de la Diòcesi de Terrassa situats en la
part frontal de l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser Les Fonts de
Terrassa, confrontants amb el carrer de Mossèn Perramon i el carrer de la Mare de
Déu del Roser. Adquisició que no comporta l’assumpció per l’Ajuntament de cap
condició, càrrega o gravamen onerós, malgrat s’assumeixi la neteja, seguretat i el
manteniment dels espais cedits, tota vegada no es consideren gravàmens les
inversions que hagi de realitzar l'entitat local per donar la destinació d'ús general o
servei públic de la seva competència (art. 31.2 RPLEC).
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De conformitat amb l’art. 31.3 de l’ esmentat RPLEC cal l'acceptació expressa del
president de l' ens local, si l’adquisició del bé és incondicional, i la del ple, si hi ha
condicions. En tal sentit, i tota vegada l’adquisició reflectida al conveni és
incondicional, tal i com s’ha dit anteriorment, correspon al president de l’ ens local la
seva acceptació.
Pel que fa als convenis amb persones jurídiques subjectes al dret privat, apareixen
regulats a la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes, en concordança amb els
articles 110 i següents de l’ esmentada norma. En particular, l’article 112 estableix que
obliguen des del moment de la seva signatura si no s'hi disposa una altra cosa i que, si
afecten terceres persones, només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les administracions
implicades i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat.
Procedeix, per tant, aprovar la proposta de conveni a signar per a la obtenció per
cessió del dret d’ús dels espais privats de la Diòcesi de Terrassa situats en la part
frontal de l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser Les Fonts de Terrassa.
La competència per a l'adopció del present acord recau en l’Alcalde de la Corporació,
d’acord amb l’article 31.3 del RPLEC en relació amb l’article 53.1.q) del Text refós de
la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, competència que, en virtut dels
Decrets núm. 5773 de 19 de juny de 2015 i 10222 de 1 de desembre de 2017, ha estat
delegada en la Junta de Govern.
Vistos els antecedents i justificació legal exposats, l’informe del Servei de Gestió
Urbanística de data 29 de gener de 2018, es proposa a la Junta de Govern de la
Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i la
Diòcesi de Terrassa, relatiu a l’adquisició per cessió del dret d’ús, per un termini de 5
anys prorrogables, dels espais lliures privats annexos a l’església parroquial de la
Mare de Déu del Roser Les Fonts de Terrassa, grafiats en color vermell al plànol que
s’adjunta al mateix.
SEGON. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc
Armengol Puig, o a qui el substitueixi en el càrrec, per tal de signar i atorgar tots els
documents que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i/o de rectificació, per a la plena
efectivitat dels presents acords.
TERCER. Notificar els presents acords a l’interessat, i publicar el seu contingut al
butlletí oficial de la província.
QUART. Notificar els presents acords als Serveis Econòmics i Financers i al Servei
d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 3

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

3. Aprovar inicialment l’“Actualització del Projecte d’urbanització del Pla de
Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)”. Exp.
COAP 127/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya de data 4 de juliol de 2003, es va acordar l’aprovació definitiva del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (en endavant, POUM) que va ser publicat
en el DOGC núm. 4026, de data 12 de desembre de 2003.
L’abans referit instrument de planejament general delimita diversos sectors en sòl urbà no
consolidat, entre ells el “Pla de Millora Urbana de Remodelació Avinguda Santa Eulàlia
95” que comprèn les parcel·les delimitades per l’avinguda de Santa Eulàlia al sud, pel
carrer Valls a ponent, i pel carrer del Mestre Trias al nord.
II.- El “Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa
Eulàlia 95 (PM-SEU 095)”, promogut per la Junta de Compensació Definitiva del Pla de
Millora Urbana de Remodelació Avinguda Santa Eulàlia, 98, i redactat per BAMMP
ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP i PORTAL BALLBER I ASSOCIATS, SL, va ser
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2011, amb la
següent previsió econòmica:
Resum pressupost total 2011
Obres d’urbanització
Pagament a companyies de serveis
Obres complementàries
Pressupost coneixement de l’administració (sense IVA)
IVA 18%
Pressupost coneixement de l’administració (amb IVA)

1.835.939,39 €
499.137,95 €
39.289,99 €
2.374.367,33 €
427.386,12 €
2.801.753,45 €

Una vegada aprovat definitivament el projecte s’establia un termini màxim de 10 mesos
per a l’inici de les obres d’urbanització, i 7 anys com a màxim per a la construcció de les
edificacions , a partir de la data de finalització de les obres d’urbanització.
III.- En data 20 de març de 2015 la Junta de Govern Local va acordar aprovar
definitivament la substitució de la modalitat d’execució del sistema d’actuació de
reparcel·lació prevista per compensació bàsica prevista al vigent POUM i al Pla de
Millora Urbana de Remodelació del Sector “PM-SEU095”, avinguda Santa Eulàlia, per
la de cooperació.
A conseqüència del canvi de sistema d’actuació en la zona, des de l’Ajuntament es va
sol·licitar a l’equip redactor del projecte una actualització i revisió del projecte
d’urbanització.
Al setembre de 2016, BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP va lliurar a
l’Ajuntament el document “Actualització del Projecte d’urbanització del Pla de Millora
Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)”. Una vegada revisat
el projecte, des del Servei de Gestió Urbanística es va demanar als redactors dividir el
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projecte en dues fases, i dins de la fase 1 afegir 2 separates: una per al col·lector
principal de clavegueram, i una altra per a la previsió de terres contaminades. També es
va demanar una previsió d’una direcció ambiental en les dues fases.
Aquests canvis demanats pel Servei de Gestió Urbanística, es van recollir en la darrera
versió lliurada per BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, en data 8 de setembre
de 2017, per tal de procedir a l’aprovació inicial del document “Actualització del Projecte
d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PMSEU 095)”.
IV.- L’objecte del projecte és definir les actuacions necessàries per urbanitzar els trams
dels carrers Mestre Tries, Galícia, Valls, Roger de Llúria i avinguda Santa Eulàlia,
compresos a l’àmbit del pla de millora, i que són bàsicament enderrocs i moviments de
terres, afermat i pavimentació de carrers i voreres, xarxes de servei relatives al
sanejament,
abastament
d’aigües,
enllumenat
públic,
electricitat,
gas,
telecomunicacions, reg i recollida de residus sòlids urbans, mobiliari urbà, jardineria i
senyalització horitzontal i vertical.
El projecte té un pressupost d’execució material d’un milió set-cents cinquanta-quatre mil
cinc-cents noranta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (1.754.599,59 €), un
pressupost de contractació de dos milions vuitanta-set mil nou-cents setanta-tres euros
amb cinquanta-un cèntims (2.087.973,51 €) (sense IVA) i de dos milions cinc-cents vint-isis mil quatre-cents quaranta-set euros amb noranta-cinc cèntims (2.526.447,95 €) (amb
IVA). El pressupost pel coneixement de l’administració del projecte és de dos milions trescents cinquanta-dos mil dos-cents trenta euros amb setanta-set cèntims (2.352.230,77 €)
(sense IVA) i dos milions vuit-cents quaranta-sis mil cent noranta-nou euros amb vint-itres cèntims (2.846.199,23 €) (amb IVA).
Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document de
data 6 de febrer de 2018, en el que es desglossa el pressupost de la següent manera:
RESUM DEL PRESSUPOST DE L’OBRA FASE 1 PU 2017
Separata 1: Col·lectors locals i pluvials
Pressupost d’execució material Separata 1
Pressupost de contracte (sense IVA) Separata 1
Separata 2: Tractament i gestió de terres contaminades, si s’escau
Pressupost d’execució material Separata 2
Pressupost de contracte (sense IVA) Separata 2
Resta d’obres Fase 1: escomeses, tancaments...
Pressupost d’execució material resta fase 1
Pressupost de contracte (sense IVA) material resta fase 1
Pressupost d’execució material Fase 1
Pressupost de contracte (sense IVA) Fase 1
PAGAMENTS DIRECTES PU 2017
Direcció ambiental
RESUM PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA FASE 1 PU 2017
Obres d’urbanització
Direcció ambiental
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326.332,34€
388.335,48€
176.620,80€
210.178,75€
101.143,22€
120.360,44€
604.096,36€
718.874,67€

2.600,00€

718.874,67€
2.600,00€
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TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
(PEC) FASE 1
PU 2017
21% IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
FASE 1 PU 2017
IVA INCLÒS

721.474,67€

151.509,68€
872.984,35€

Respecte al projecte aprovat al 2011 els canvis econòmics han estat els que es
detallen l’informe de data 6 de febrer de 2018:
“ (...) Estalvi significatiu en el pressupost d’obres en els capítols de xarxa de
clavegueram
(-57.191,06€ actualitzada respecte el projecte del 2011) , xarxa elèctrica (-16.274€) i
xarxa d’enllumenat públic ( -14.218,16€. Tot i posar lluminàries LED).
Respecte els pagaments directes hi ha hagut un estalvi molt significatiu en el
pagament a efectuar a ENDESA, resultat de l’actualització dels estudis, aquest estalvi
és de 305.670,69€.
Augment de la despesa significativa en el capítol de xarxa de telecomunicacions
(+24.720,43€ degut a l’actualització del projecte) i en el nou capítol del pressupost del
2017 de partides addicionals que suposa un increment de 257.918,38€ i que inclou la
gestió de les possibles terres contaminades, tanques en fase 1...
En els pagaments directes del pressupost del 2017 hi ha hagut un augment de la
despesa a causa de la incorporació de l’estudi ambiental i de les direccions ambientals
de les dos fases.
També s’ha de tenir en compte que hi ha hagut un augment significatiu en la despesa
del projecte del 2017 perquè l’IVA a l’any 2011 era d’un 18% i en l’actualitat és del
21%. (...)”
El termini previst per a l’execució de les obres és de 6 mesos per a la fase 1 i 7 mesos
per a la fase 2.
VI.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document
de data 6 de febrer de 2018, en el que informen favorablement sobre l’aprovació inicial
del document “Actualització del Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de
Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)”, per tant es pot considerar que
la documentació del projecte assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en
relació a les característiques i l'abast del projecte, i que consta de documentació
gràfica i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de
les obres.
VII.- L' art. 89.6, en relació amb l’art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, regula el procediment per a la
tramitació dels projectes d’urbanització i estableix que els ajuntaments aproven
inicialment i definitivament aquests projectes. De conformitat amb aquest precepte,
correspon sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes.
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Igualment, un cop aprovat inicialment el projecte, s’ha de demanar un informe als
organismes públics i establir un termini d’un mes perquè les empreses de
subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte, i es notificarà la
seva aprovació inicial als propietaris i afectats per l’àmbit.
VIII.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
IX.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 10222 d’1 de desembre de 2017,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’informe emès en data 6 de febrer de 2018 pels serveis tècnics de
Projectes i Obres.
SEGON. Aprovar inicialment el document “Actualització del Projecte d’urbanització del
Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)” amb
un pressupost d’execució material d’un milió set-cents cinquanta-quatre mil cinc-cents
noranta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (1.754.599,59 €), un pressupost de
contractació de dos milions vuitanta-set mil nou-cents setanta-tres euros amb cinquantaun cèntims (2.087.973,51 €) (sense IVA) i de dos milions cinc-cents vint-i-sis mil quatrecents quaranta-set euros amb noranta-cinc cèntims (2.526.447,95 €) (amb IVA). El
pressupost pel coneixement de l’administració del projecte és de dos milions tres-cents
cinquanta-dos mil dos-cents trenta euros amb setanta-set cèntims (2.352.230,77 €)
(sense IVA) i dos milions vuit-cents quaranta-sis mil cent noranta-nou euros amb vint-itres cèntims (2.846.199,23 €) (amb IVA). El termini previst per a l’execució de les obres
és de 6 mesos per a la fase 1 i 7 mesos per a la fase 2.
El pressupost del projecte és divideix en dues fases, amb el següent detall:

Pressupost d’execució
material
Pressupost de contractació
(sense IVA)
Pressupost de contractació
(amb IVA)
Pressupost pel coneixement
de l’administració
(sense IVA)
Pressupost pel coneixement
de l’administració
(amb IVA)

Fase 1

Fase 2

Total

604.096,36 €

1.150.503,23 €

1.754.599,59 €

718.874,67 €

1.369.098,84 €

2.087.973,51 €

869.838,35 €

1.656.609,60 €

2.526.447,95 €

721.474,67 €

1.630.756,10 €

2.352.230,77 €

872.984,35 €

1.973.214,88 €

2.846.199,23 €

TERCER. Sol·licitar informes als serveis i administracions afectades per les obres
definides en el projecte, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 6 de febrer
de 2018.
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QUART. Notificar aquest acord a l’empresa redactora del projecte, als propietaris,
afectats i possibles interessats de l’àmbit definit en el projecte.
CINQUÈ. Sotmetre el projecte d'urbanització ara aprovat inicialment a informació al
públic durant el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació dels
edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler
d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), per tal de que puguin presentar-se les
al·legacions que s'estimin oportunes, de conformitat amb l’article 119.2.c) del Decret
legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

4. Aprovar el “Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons
industrials de Terrassa”. Exp. COAP 08/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- L’Ajuntament de Terrassa, periòdicament, promou l’execució de millores en el
paviment asfàltic, per tal de mantenir-lo en unes condicions adequades de seguretat i ús,
tant per a vehicles com per a vianants. Des del Servei de Promoció Industrial es va fer
una localització de les necessitats de reparació dels paviments als polígons d’activitat
econòmica de la ciutat.
Vistes les necessitats detectades als polígons industrials, pel que fa a la reparació dels
paviments, l’Ajuntament de Terrassa ha encarregat a l’Enginyeria i Medi Ambient de
Badalona, SL (EMAB) la redacció del “Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels
polígons industrials de Terrassa”.
II.- L’objecte del projecte és el de definir les actuacions que permetran reparar les
deficiències detectades en el paviment, a través del reforç del paviment existent en
base a un fressat i posterior aglomerat de la capa de rodadura, la renovació completa
del paquet de ferms existents, si es conclou que la secció estructural està esgotada, i
la reparació dels pous o embornals enfonsats i/o trencats en l’àmbit del projecte i nova
senyalització vial.
III.- El projecte té un pressupost d’execució material de quatre-cents cinquanta-dos mil
cent noranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (452.197,54 €), un pressupost de
contractació de cinc-cents trenta-vuit mil cent quinze euros amb vuit cèntims (538.115,08
€) (sense IVA) i de sis-cents cinquanta-un mil cent dinou euros amb vint-i-cinc cèntims
(651.119,25 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de
deu (10) setmanes.
IV.- La cap d’Obra Pública i Manteniment ha emès un informe, de data 6 de febrer de
2018, favorable a l’aprovació d’aquest projecte, en tant que considera que assoleix el
nivell de contingut i concreció adequats en relació amb les característiques i l'abast
dels treballs a realitzar, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la
seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
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De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades
de conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix
reglament per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a que es refereixen els
articles 34 i 35 d’aquest reglament. Com a conseqüència, en aquest cas, no és
preceptiu sotmetre aquest projecte a informació pública.
V.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VI.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 10222 d’1 de desembre de 2017,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el “Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons
industrials de Terrassa”, redactat en data desembre de 2017 per a l’Enginyeria i Medi
Ambient de Badalona, SL (EMAB), amb un pressupost d’execució material de quatrecents cinquanta-dos mil cent noranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims
(452.197,54 €), un pressupost de contractació de cinc-cents trenta-vuit mil cent quinze
euros amb vuit cèntims (538.115,08 €) (sense IVA) i de sis-cents cinquanta-un mil cent
dinou euros amb vint-i-cinc cèntims (651.119,25 €) (amb IVA). El termini d’execució de
les obres es preveu que sigui de deu (10) setmanes.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquest projecte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (etauler) i a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació
pública, per tal de donar més transparència i proximitat a la tramitació de les
aprovacions de les memòries valorades gestionades per aquest Ajuntament.

5. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de
la sala Muncunill”. Exp. COAP 12/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- L’edifici de la Sala Muncunill, situat a la plaça Didó, 3 de Terrassa, que actualment
alberga una sala d’exposicions, forma part dels edificis patrimonials de Fàbriques
(vapors, quadres i naus) de la ciutat, i es troba recollit en el “Catàleg d’Edificis d’interès
Històric- Artístic de 1981”.
L’edifici es tracta de la quadra o sala de tints de l’antic Vapor Amat, també conegut com
Ca l’Izard, un complex fabril del darrer terç del segle XIX, remodelat el 1921 per
l’arquitecte modernista Lluís Muncunill i Parellada.
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Durant els darrers anys l’edifici ha estat objecte de diverses actuacions de conservació i
reparació, i actualment presenta una manca de manteniment que podria generar una
degradació.
És per aquests motius que els serveis tècnics del Servei de Patrimoni i Manteniment, han
redactat en data novembre de 2017, el “Projecte executiu de rehabilitació de les
llanternes de la sala Muncunill”.
II.- L’objecte del projecte és el de definir i valorar econòmicament les actuacions de
rehabilitació per a la conservació dels diferents elements constructius, entres les que
destaquen la neteja de la coberta, substitució de peces trencades i de vidres que
tanquen les llanternes, etc.
III.- El projecte té un pressupost d’execució material de tres-cents vint-i-vuit mil cinc-cents
setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (328.572,58 €), un pressupost de
contractació de tres-cents noranta-un mil un euros amb trenta-set cèntims (391.001,37 €)
(sense IVA) i de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros amb seixanta-sis cèntims
(473.111,66 €) (amb IVA).
El projecte divideix el pressupost en 2 fases, amb el següent detall:

Pressupost
d’execució
material
Pressupost de contractació
(sense IVA)
Pressupost de contractació
(amb IVA)

Fase 1

Fase 2

Total

173.623,20 €

154.949,38 €

328.572,58 €

206.611,61€

184.389,76 €

391.001,37 €

250.000,05 €

223.111,61 €

473.111,66 €

IV.- El document del projecte assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en
relació amb les característiques i l'abast del projecte, i consta de documentació gràfica
i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les
obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 123 i següents del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la
Llei de contractes del sector públic i tanmateix s’adequa a allò disposat en els articles
24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut mínim del projecte
d’obres definit a l’article 235.1 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.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 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.
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VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 10222 d’1 de desembre de 2017,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la
sala Muncunill” amb un pressupost d’execució material de tres-cents vint-i-vuit mil cinccents setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (328.572,58 €), un pressupost de
contractació de tres-cents noranta-un mil un euros amb trenta-set cèntims (391.001,37 €)
(sense IVA) i de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros amb seixanta-sis cèntims
(473.111,66 €) (amb IVA), i un termini d’execució de les obres de quatre (4) mesos.
El projecte divideix el pressupost en 2 fases, amb el següent detall:

Pressupost d’execució
material
Pressupost de contractació
(sense IVA)
Pressupost de contractació
(amb IVA)

Fase 1

Fase 2

Total

173.623,20 €

154.949,38 €

328.572,58 €

206.611,61€

184.389,76 €

391.001,37 €

250.000,05 €

223.111,61 €

473.111,66 €

SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

6. Prendre coneixement de la sol·licitud i acceptació per part de Foment de
Terrassa, SA, de la subvenció de 264.000 € atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, mitjançant resolució de data 5 de febrer de 2018, per a la realització
del Programa Fem Ocupació per a Joves amb l’objectiu d’aconseguir la inserció
laboral de 60 joves de Terrassa en empreses del municipi. Exp. FOM 5_12-2018
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 22 de desembre de 2017 va presentar una sol·licitud
de subvenció per portar a terme el Programa "Fem Ocupació per a Joves” (ref. BDNS
376720).
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de 60 persones joves de 18 a 29
anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionantlos, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de
treball.
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En data 5 de febrer de 2018 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució d’atorgament definitiva de la convocatòria de subvencions per a la
realització del Programa Fem Ocupació per a Joves 2017-2018.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la
promoció de l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació.
Aquesta convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA, pel
que fa a les actuacions de promoció de l’ocupació i la formació
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data 8
de febrer de 2018, s’informa de la sol·licitud de subvenció i de la procedència
d’acceptar 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
A C O R DS :
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud i acceptació per part de Foment de
Terrassa, SA, de la subvenció de 264.000 € atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, mitjançant resolució de data 5 de febrer de 2018, per a la realització del
Programa Fem Ocupació per a Joves amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de
60 joves de Terrassa en empreses del municipi
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció acceptada.

7. Aprovar el projecte i la sol•licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, en
la seva línia de suport a plans integrals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, d’acord amb el que estableix el Programa complementari de
modernització de polígons, per un import de 1.700.000 €. Exp. PIN 5_11-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i
concretament, el Programa complementari de modernització de polígons en la seva
línia de suport a plans integrals d’acord amb la convocatòria que regula aquesta
subvenció, a través de l´acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26
d’octubre de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el dictamen pel qual es va aprovar el Programa
complementari de modernització de polígons, el seu règim regulador i l’obertura del
termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.
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Els polígons d’activitat econòmica de Terrassa constitueixen una peça clau del nostre
teixit productiu, donat que són el lloc on es genera bona part de la riquesa i l’ocupació
a la nostra ciutat. És precisament per això que és vital mantenir i millorar el bon
funcionament de les infraestructures, els equipaments i els serveis que s’hi donen i
així garantir, encara més, el bon funcionament de l’activitat empresarial que s’hi
localitza, així com també augmentar el seu poder d’atracció.
L’objecte d’aquesta subvenció és millorar les infraestructures, els equipaments i els
serveis que s’hi donen als polígons industrials, bàsicament en seguretat, energies
renovables, en la promoció dels propis polígons, en la millora de la mobilitat i en
l’oferta de serveis de proximitat.
L´ import total del projecte a executar és de 2.000.000,00 Euros
L´ import de la subvenció a sol·licitar és de 1.700.000,00 Euros 85% del cost total
El cofinançament serà de
300.000,00 Euros 15% de cofinançament
L’import total de l'aportació municipal serà de 300.000,00.€ i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 1433/15321/61900 i codi identificació 17025.
El termini de presentació de sol·licituds, per a la Línea de Suport a projectes
específics, finalitza el 9 de març del 2018.
L’execució del projecte s’iniciarà a partir del dia 01/01/2018 o des de la data de
l’atorgament de la subvenció i finalitzarà el 31 de desembre de 2019. En cas de no
atorgament de la subvenció no s’executarà.
Per informe del Director del Programa de Promoció Industrial amb data 6 de febrer de
2018, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció esmentada.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
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, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el projecte i la sol•licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona,
en la seva línia de suport a plans integrals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, d’acord amb el que estableix el Programa complementari de
modernització de polígons, el qual s´aprovà per acord de la Junta de Govern, en
sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2017, per delegació de la Presidència i per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el seu règim regulador i l’obertura del
termini de presentació de sol·licituds, per un import de (1.700.000,00€) un milió setcents mil euros.
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SEGON. L´import total del projecte a executar és de (2.000.000,00€) dos milions de
euros, dels quals l’import de cofinançament és de (300.000,00€) tres-cents mil euros,
que aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària 1433/15321/61900 i codi
identificació 17025.
TERCER. Notificar aquests acords als Ens i Departaments municipals interessats
perquè la facin efectiva.

8. Ratificar la resolució número 1244, de 29 de desembre de 2017, que atorga una
subvenció de 180.000 € a la Diòcesi de Terrassa, per al projecte seleccionat al
procés participatiu PAM, Adequació del Centre Obert Grup de Colònies Ca
n’Anglada consistent en les obres de millora contra incendis i supressió de
barreres per adequar les instal·lacions a la normativa vigent i a la millora del
benestar dels infants. Exp. TRET 27/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 1244, de
29 de desembre de 2017:
Identificació de l’expedient
Expedient TRET 27/2017 relatiu a l’atorgament d’una subvenció per a l’adequació del
Centre Obert Grup de Colònies de Ca n’Anglada; projecte seleccionat al procés
participatiu PAM.
Fets
1.Per Decret d’alcaldia Presidència núm. 5789 de 8 de juliol de 2016 van ser
aprovades les Bases del procés de participació per elaborar els Plans d’Acció
Municipal 2017. En ells s’estableix que una Comissió Tècnica elevarà un informe de
cadascuna de les propostes presentades que hagin tingut el mínim de suports
establerts, a la Comissió Política de Qualitat Democràtica i a la Junta de Govern Local.
2. Una vegada finalitzat el període de presentació de propostes i recollida de suports,
la proposta número 341, Adequació Centre Obert Grup de Colònies Ca n’Anglada, va
obtenir els suports suficients (202) per ser valorada tècnicament.
3. La Junta de Govern Local en sessió de 21/10/2016, va prendre coneixement de
l’informe tècnic que valida, la proposta Adequació Centre Obert Grup de Colònies Ca
n’Anglada, per complir els criteris de competència municipal, legalitat i interès general.
consistent en la realització d’obres de millora de la protecció contra incendis i
supressió de barreres per adequar les instal·lacions a la normativa vigent i a la millora
del benestar dels infants.
4. Les obres de millora es realitzaran al local propietat de la Diòcesi de Terrassa, on es
desenvolupen les activitats del Grup de Colònies Ca n’Anglada.
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5. Les obres les realitzarà directament la propietat del local, sota la supervisió dels
tècnics municipals; i l’Ajuntament de Terrassa aportarà el cost de les mateixes
mitjançant una subvenció directa de 180.000.- € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3465.33402.78900.
6. Una vegada es disposi de tota la documentació necessària, s’elaborarà un conveni
que regularà els procediments i la gestió de la subvenció atorgada i de les obres a
realitzar.
Fonaments de dret
1. Acta de la sessió de 21 d’octubre de 2016 de la Junta de Govern Local
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 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.
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament.
5. Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament
de Terrassa, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de març de 2017.
6. Decret de delegacions d’alcaldia número 10222 de 1 de desembre de 2017
Resolució
Per tot això, resolc:
PRIMER. Atorgar una subvenció de 180.000.- € a la Diòcesi de Terrassa, NIF
R08012801, per al projecte seleccionat al procés participatiu PAM, Adequació del
Centre Obert Grup de Colònies de Ca n’Anglada, consistent en les obres de millora
contra incendis i supressió de barreres, per adequar les instal·lacions a la normativa
vigent i a l a millora del benestar dels infants.
SEGON. Elaborar i tramitar l’aprovació d’un conveni que regularà els procediments i la
gestió de la subvenció atorgada i de les obres a realitzar.
TERCER. Autoritzar la despesa corresponent a l’import atorgat en el punt primer, que
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 3313.23103.48970 del Pressupost
Municipal vigent.
QUART. Els pagaments de l’import atorgat, es regularan en el conveni que
s’elaborarà.
CINQUÈ. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.
SISÈ. Donar compte del contingut d’aquesta resolució als interessats.
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9. Ratificar la resolució número 1129, de 6 de febrer de 2018, que atorga a
l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, un ajut econòmic de
concessió directa per import de 90.000 €, en concepte del 37è Festival de Jazz de
Terrassa i la temporada estable de la Nova Jazz Cava 2018. Exp. CUSB 03/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 1129, de 6
de febrer de 2018:
Identificació de l’expedient
Expedient CUSB 03/2018, relatiu a la conveniència d’atorgar una subvenció de
concessió directa a l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per a
l’organització del 37é Festival de Jazz de Terrassa i temporada estable de la Nova
Jazz Cava 2018.
Fets
1. L’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa és l’encarregada
d’organitzar la programació estable de la Nova Jazz Cava que s’inicia a principis d’any
i d’organitzar el Festival de Jazz de Terrassa que tindrà lloc del 7 al 24 de març de
2018. Per motius d’organització, coordinació i temporalitat, l’entitat necessita començar
a treballar abans, a fi i efecte de portar a bon port els projectes esmentats per fer front
al pressupost global i que es compleixi el calendari tradicional establert.
2. En data 31 de gener de 2018 (núm. de registre 113234), l’entitat Amics de les Arts i
Joventuts Musicals de Terrassa, ha presentat una sol·licitud de subvenció pel seu
projecte del 37é Festival de Jazz de Terrassa i la programació estable de la Nova Jazz
Cava, amb un pressupost de 237.100,00 € així com una certificació d’estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3. La normativa vigent en matèria de subvencions preveu l’atorgament directe en
aquells casos en que estiguin justificats, i en aquest cas i tenint en compte que el
període realització de l’activitat és a principis d’any i que encara no s’ha obert el termini
de presentació de sol·licituds de subvencions per al 2018, i per tant no es podria
resoldre a temps l’expedient de subvenció, es fa necessari concedir una subvenció
directa perquè l’entitat pugui desenvolupar el seu programa previst per al 37é Festival
de Jazz i temporada estable de la Nova Jazz Cava per a l’any 2018.
3 En data 5 de febrer de 2018, la directora del Servei de Cultura ha emès un informe
favorable sobre l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Amics de les Arts i
Joventuts Musicals de Terrassa per un import de 90.000,00 € en concepte del 37é
Festival de Jazz i temporada estable de la Nova Jazz Cava 2018 a càrrec de l’aplicació
pressupostària 5451.33405.48900 del pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
1. D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i en
concret els articles 30 i 31 referents a la justificació de la subvenció i les despeses
subvencionables.
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2. L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de març de 2017.
3. Decret de l’Alcalde – President número 10222 de 1 de desembre de 2017, de
delegació de facultats.
Resolució
Per tot això, resolc:
PRIMER. Atorgar a l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, amb
NIF G58117847, un ajut econòmic de concessió directa per import de 90.000,00 €
(NORANTA MIL EUROS), en concepte del 37é Festival de Jazz de Terrassa
(60.000,00 €) i la temporada estable de la Nova Jazz Cava 2018 (30.000,00 €).
SEGON. Fer càrrec de la despesa de 90.000,00 € (noranta mil euros) a l’aplicació
pressupostaria 5451.33405.48900 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Satisfer un primer pagament per import de 81.000,00 € a la tramitació
d’aquesta resolució. L’import restant (9.000,00 €) es pagarà un cop l’entitat aporti la
memòria justificativa i els justificants de despesa acreditatius per l’import total de la
subvenció atorgada.
QUART. El termini de justificació d’aquesta subvenció serà fins el dia 28 de febrer de
2019.
CINQUÈ. La justificació de l’activitat es farà a través de la SEU Electrònica mitjançant
la presentació d’una memòria justificativa del projecte (model oficial) i factures
justificatives de les despeses efectuades per l’import total de la subvenció atorgada o
bé mitjançant la presentació d’un compte d’auditoria. Les factures, minutes i altres
justificants de despesa, aquests hauran de contenir tots els requisits legals que
estableix la normativa vigent. En el cas de despeses de personal, aquestes es
justificaran amb la presentació de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social
TC1 i TC2 corresponent a les persones i períodes justificats.
En concret, s’admetran justificants de les despeses contingudes en el pressupost
presentat referents a:
1. Material fungible i despeses vàries indispensables per l’activitat
2. Despeses de difusió i publicitat (edició i distribució de cartells, copisteria,
enviaments publicitaris...)
3. Productes alimentaris indispensables per l’activitat
4. Despeses derivades d’actes institucionals.
5. Despeses derivades dels drets d’exhibició, producció tècnica i promoció
d’esdeveniments culturals
6. Despeses de contractació dels artistes que actuen en les diferents activitats.
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7. Despeses derivades de viatges, allotjaments i trasllats dels artistes que actuen
en les diferents activitats.
8. Despeses derivades de la seguretat del festival
9. Despeses
d’infraestructures,
comunicacions.

sonorització,

il·luminació,

telefonia,

i

10. Lloguer d’infraestructures, generadors, turbo calors, i d’elements de transport.
11. Excepcionalment despeses derivades de la contractació de personal
indispensable per l’activitat.
SISÈ. L’atorgament d’aquesta subvenció no estableix cap mena de relació de serveis
amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a
l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al
personal al seu servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats
previstes en aquesta subvenció.
SETÈ. Ratificar aquest acord en la propera junta de govern.
VUITÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.

10. Destinar 252.800 € com a inversió del pressupost municipal en els projectes i
actuacions que han obtingut més suports dins del procés de participació per a
l’elaboració dels Plans d'Acció Municipal.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. 4637 de data 25 de maig de 2017 van ser
aprovades les Bases del procés de participació per a l’elaboració dels Plans d’Acció
Municipal.
En elles s’establia que una vegada tancat el període de presentació de propostes, una
Comissió Tècnica formada per tècnics i tècniques de diferents serveis municipals
elevava un informe a la Junta de Govern sobre la naturalesa i viabilitat de les
mateixes, valorant el compliment dels requeriments establerts en les bases.
A partir d’aquest informe la Junta de Govern va acordà que 208 propostes passessin a
la fase de recollida de suports.
D’aquestes les propostes amb més suports foren les següents:
Id
proposta
408

Acta reunió Junta Govern Local

Propostes amb més suports
Zona poliesportiva a Can Palet de
Vista Alegre

Suports
800

Proposant
AAVV Can Palet
de Vista Alegre

Àmbit
Can Palet Vista
Alegre
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229

Construcció d'un Pipi Can a Sant
Llorenç

696

81

Passarel·la de la Riera de les Arenas

695

231

Zona Esportiva i de Lleure a la Plaça
Font de la Pola pera Infants i Joves

695

Associació de
Veïns de Sant
Llorenç, Escola
Sant Llorenç,
Taula d'Entitats
de San Llorenç

Sant Llorenç

230

Remodelació dela Plaça del Mil·lenari

693

Sant Llorenç

457

Locals per activitats educatives i de
lleure infantil, juvenil i familiar
construïts amb contenidors de vaixell
reciclats
Cobertura de la piscina del
poliesportiu del Bonaire

602

Associació de
Veïns de Sant
Llorenç, Escola
Sant Llorenç,
Taula d'Entitats
de San Llorenç
Centre d'Esplai
Tremola

579

Jordi Martin
Resina

Pla del Bonaire

288

La Trobada Alei

388

Pau Cónsola

Les Arenes

455

Coberta pista Les Arenes

266

Carles Ramon
Vidal

Les Arenes

446

Senyalitzar els itineraris de
cohabitació de la xarxa principal de la
bicicleta del Pla de Mobilitat Urbana.

236

BiTer.cat Associació
BiciTerrassa Club

Ciutat

239

Instal·lacions per al desenvolupament
del Voleibol a Terrassa

138

Club Voleibol
Terrassa

Ciutat

34

Plaça de la Convivència.

135

AMPA Escola El
Vapor

Torrent de'n Pere
Parres

118

Millores Plaça Cooperativa, tanca
zona infantil i equipament esportiu
Ampliar i millorar la xarxa per a
bicicletes
Perill en la Ronda Ponent amb Maria
Auxiliadora

98

Kambei

88

OAC 3

Torrent de'n Pere
Parres
Ciutat

79

AMPA
SALESIANS

254

Tarjeta de transporte gratuito a los
jubilados

37

OAC Can
Ciutat
Parellada - Rafael
Heredia Romero

17

Servicio público de alquiler de
bicicletas

32

David

Ciutat

357
331

Adecuación Plaza Immaculada.
Autobuses eléctricos no
contaminantes
Habilitar Descampados no
urbanizables Para Cine al Aire Libre

31
31

Av. Egara
Jordi

Ègara
Ciutat

30

Antonio Pardo
Amores

Poble Nou - Zona
Esportiva

393

216
278

264
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Pàgina 19

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

D’acord amb aquests resultats l’Equip de Govern va decidir demanar informes més
detallats de les 10 primeres propostes donat que aglutinen més d’un 75% de suports i
que havien obtingut més de 200 suports cadascuna.
Seguint aquestes indicacions en data 22 de novembre del 2017 es realitzar una amb
les persones i/o entitats relacionades amb les propostes que complien aquests criteris
per tal concretar els informes tècnics.
Tenint en compte el que es planteja en la base 15, que estableix que la Junta de
Govern decidirà incorporar al projecte de Pressupostos Municipals, un determinat
nombre de propostes que hagin obtingut més suports tenint en compte la disponibilitat
pressupostària.
Vistos els informes valoratius dels serveis municipals que la Comissió tècnica ha fet
arribar de les 10 propostes que han obtingut més suports.
Vist que al pressupost municipal per al 2018, aprovat de manera definitiva el passat
22 de febrer , contempla la partida 2000/93303/62300 amb una dotació de 661.459 €
per a Projectes Pla d'acció municipal 2018.
Atès que d’aquesta dotació al pressupost d'inversions pel PAM 661.459 €, és prevista
una retenció preventiva de 582.000 €, en resulta una disponibilitat immediata, un cop
aprovat el pressupost de 79.459 €, caldrà condicionar l’execució d’aquesta partida a
l’aixecament de la suspensió per part de la Intervenció municipal.
Per tot l’anteriorment exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
aprovar els acords següents:
PRIMER. Destinar 252.800 € amb càrrec a la partida 2000/93303/62300 codi
d’inversions 18003 del pressupost municipal per al 2018 als projectes i actuacions
següents:
- La construcció d’un pipican al barri de Sant Llorenç. Aquesta proposta està en
concordança amb les actuacions que s’estan executant amb l’objectiu de que la
ciutat disposi de suficients zones de lliure circulació de gossos.
Servei de Referència: Projectes i Obres
Pressupost assignat: 60.000 euros
- La reparació i millora de l’accessibilitat de la passarel·la sobre la Riera de Les
Arenes. Execució d’aquesta proposta facilitarà l’accés a la passarel·la a persones
amb mobilitat reduïda.
Servei de Referència: Projectes i Obres
Pressupost assignat : 125.000 euros
- Senyalitzar itineraris de cohabitació de la xarxa principal de la bicicleta del Pla de
Mobilitat Urbana. Aquesta proposta està en coherència amb les propostes incloses
en el nou Pla de Mobilitat.
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Servei de Referència: Mobilitat
Pressupost assignat: 67.800 euros
SEGON. Tenint en compte el Pla d’equipaments esportius vigent i els criteris que
s’estan determinant en el nou Pla en fase d’elaboració, i donat que les propostes que
es relacionen a continuació, van en la línia de completar la xarxa d’equipaments
esportius de la ciutat. Encomanar als serveis tècnics municipals, amb diàleg les
persones i/o entitats proposants, l’elaboració dels plecs tècnics i administratius i
posterior licitació de redacció dels projectes següents:
- Projecte pel cobriment Piscina del Pla del Bon aire, amb l’objectiu que, una
vegada redactat el projecte, l’entitat gestora de l’actual equipament cerqui recursos
per la seva construcció
- Projecte de cobriment de la pista del poliesportiu de les Arenes.
- Projecte d’equipament esportiu de Can Palet de Vista Alegre, aquest projecte
haurà d’incloure l’ordenació de l’entorn i una solució d’accessibilitat a aquest
equipament.
Servei de Referència: Esports
TERCER. Encomanar als serveis tècnics municipals, que amb diàleg amb les
persones i/o entitats proposants, elaborin, en un termini màxim de tres mesos mesos,
un informe per la Junta de Govern sobre possibles solucions alternatives a les
proposades que puguin donar una resposta similar
a les necessitats que es
plantegen en els projectes següents:
- Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb
contenidors de vaixell reciclats.
Servei de Referència: Equipaments Cívics
- Nova ubicació de la Trobada Alei,
Servei de Referència: Serveis Socials
QUART. Les propostes Zona Esportiva i de Lleure a la Plaça Font de la Pola per a
Infants i Joves i Remodelació de la Plaça del Mil·lenari, queden per aquest ordre,
pendents d’assignació pressupostaria, fins a la resolució dels anteriors projectes. Es
contemplarà la possibilitat d’incorporació d’aquestes dues propostes en altres
programes municipals si finalment s’exhaureix la dotació la partida pressupostaria
pels projectes Pla d'acció municipal 2018.
CINQUÈ. Condicionar l’execució de les actuacions previstes a l’acord segon, quant al
import de 173.341 €, a l’aixecament preventiu per part de la Intervenció municipal de la
retenció a que es troben sotmesos els recursos assignats a la partida
2000/93303/62300 d’acord amb les bases d’execució del Pressupost
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SISÈ. L’execució dels projectes descrits als acords segon, tercer i quart i cinquè, si
s’escau,
un cop definits els projectes, es faran amb càrrec a la partida
2000/93303/62300 codi d’inversions 18003 del pressupost municipal per al 2018,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària existent, i prèvia comunicació a la
Comissió d’Inversions i Patrimoni
SETÈ. Donar compte d’aquests acords a la Comissió d’Inversions i Patrimoni en la
primera sessió que aquesta celebri.

11. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa dels anys
2012 i 2016.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Vist que per la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2012, es va provar
l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2012, on es contempla en l’acord primer
d’aprovació de la referida Oferta, entre altres, una plaça de Sotsinspector a cobrir per
promoció interna.
Vist que per la Junta de Govern Local de data 22 d’ abril de 2016, es va provar l’Oferta
Pública d’Ocupació per l’any 2016, on es contempla en l’acord primer d’aprovació de la
referida Oferta, entre altres, una plaça de Caporal a cobrir per promoció interna.
Vist l’informe del Director de Serveis d’Organització i recursos Humans de data 23 de
febrer de 2018.
Vist que l’article 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals preveu la possibilitat de
modificar l’oferta pública aprovada per tal d’incloure vacants.
És per això que el que subscriu s’honora a sotmetre a la consideració de la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Modificar l’ Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a
l’any 2012 en el següent sentit:
On diu:
PERSONAL FUNCIONARI ( Promoció Interna)

GRUP
C1

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)
(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

DENOMINACIÓ
Sotsinspector

NOMBRE DE SISTEMA DE
VACANTS
SELECCIÓ
1

Concurs

Ha de dir:

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 22

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

C1

(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

Sotsinspector

2

Concurs

SEGON. Modificar l’ Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any
2016 en el següent sentit:
On diu:
PERSONAL FUNCIONARI ( Promoció Interna)

GRUP
C2

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)
(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

DENOMINACIÓ

NOMBRE DE SISTEMA DE
VACANTS
SELECCIÓ

Caporal

1

Concurs

Caporal

2

Concurs

Ha de dir:
C2

(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

TERCER. Donar el tràmit adient a aquest acord per a la seva efectivitat.

12. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores, 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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