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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

07/2018

20 ABRIL 2018

Membres assistents
Alfredo Vega López
Marc Armengol i Puig
Amadeu Aguado i Moreno

El vint d’abril 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, Alfredo Vega López.

Javier García Romero
Eva Candela López
Manuel Giménez Guardia

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.

Jordi Rueda Muñoz
Gracia García Matute

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.

Adrián Sánchez Morales
Altres assistents
Óscar González Ballesteros

Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta e Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

Lluís Soria Suárez

1. Aprovar l’acte de la reunió anterior realitzada el 6 d’abril de 2018 (06/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 6 d’abril de 2018 (06/2018),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar inicialment el “Projecte de millora de la urbanització del passeig
central de l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del
Vallès, a Terrassa”. Exp. COAP 24/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- L’avinguda Béjar és un dels eixos varis principals de la ciutat, en concret és una de
les principals avingudes en direcció est-oest a la zona nord de la ciutat.
La seva configuració és de passeig, amb voreres laterals i una vorera central més
àmplia amb arbres. En aquesta vorera central o passeig, en el tram comprès entre la
carretera de Matadepera i l’avinguda del Vallès, s’instal·la tots els dimecres al matí el
Mercadal. Es tracta d’un mercat amb més de 300 parades de productes diversos (roba
i calçat, artesania, productes de drogueria, llibreria, música i alimentació entre d’altres).
Actualment part de les parades s’ubiquen sobre la calçada, implicant afeccions a la
mobilitat i diversos talls de trànsit de vehicles. Concretament es creen dos passadissos
de vianants amb parades a cada costat. Un passadís es situa en la calçada del costat
sud de l’avinguda. L’altre passadís es situa entre la carretera de Matadepera i el carrer
de l’Alguer, i al passeig central entre aquest carrer i l’avinguda del Vallès.
El passat febrer de 2016 es va realitzar una millora del paviment de les tres primeres
pastilles centrals compreses entre la carretera de Matadepera i el carrer de
Tramuntana. El projecte a què fa referència el present informe preveu continuar
aquesta actuació a la resta de pastilles, situades entre el carrer de Tramuntana i
l’avinguda del Vallès.
Donada l’envergadura de les obres, el projecte es divideix en tres fases independents,
cadascuna de les quals pot ser lliurada a l’ús públic general de forma separada.
Per aquest motiu, els serveis tècnics municipals han sol·licitat a INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES CATALONIA, SL, la redacció del “Projecte de millora de la
urbanització del passeig central de l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i
l’avinguda del Vallès, a Terrassa”
II.- L’objecte del “Projecte de millora de la urbanització del passeig central de
l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a Terrassa”
és la definició geomètrica, constructiva i de materials, així com totes les actuacions
necessàries per concretar l’execució de la millora de la urbanització del passeig central
de l’avinguda Béjar, entre el carrer Tramuntana i l’avinguda del Vallès, junt a la
valoració de les obres necessàries per a l’execució del projecte.
Es preveu que amb la pavimentació d’aquesta àmplia vorera central es possibiliti que
les parades del Mercadal del costat nord es puguin ubicar sobre la vorera central de
l’avinguda. Això implicarà que l’afecció i els talls de trànsit de vehicles que hi ha cada
dimecres pel Mercadal es redueixin.
A més es vol aprofitar per fer la pavimentació amb un paviment continu asfàltic de
color torrat que, sense generar tanta pols com el paviment de terra actual, permeti
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mantenir una estètica similar, millorant l’itinerari de vianants. També, prèviament a
l’execució de les obres, es traurà la vegetació existent a totes les pastilles i es
generarà un passadís amb dues fileres d’arbres, creant un passeig amb ombra.
Les solucions proposades al projecte són les mateixes que es van utilitzar a les
primeres pastilles en quant a paviments i acabats. Això implica que s’han de conservar
els bordons i guals existents. El projecte s’ha redactat per tal que es pugui executar en
tres fases.
III.- El “Projecte de millora de la urbanització del passeig central de l’avinguda Béjar, entre
el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a Terrassa” té un pressupost
d’execució material de sis-cents dos mil cent cinquanta-un euros amb seixanta-dos
cèntims (602.151,62 €), un pressupost d’execució per contracte de set-cents setze mil
cinc-cents seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (716.560,43 €)(sense IVA) i de
vuit-cents seixanta-set mil trenta-vuit euros amb onze cèntims (867.038,11 €)(IVA
inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de nou (9) mesos en
total, que a continuació s’especifica desglossat per fases:
FASE 1: amb un pressupost d’execució material cent quaranta-sis mil vuit-cents
noranta-set euros amb dinou cèntims (146.897,19 €), un pressupost d’execució per
contracte de cent setanta-quatre mil vuit-cents set euros amb seixanta-cinc cèntims
(174.807,65 €)(sense IVA) i de dos-cents onze mil cinc-cents disset euros amb vint-isis cèntims (211.517,26 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu
que sigui de tres (3) mesos.
FASE 2: amb un pressupost d’execució material cent vuitanta-vuit mil set-cents
quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (188.741,47 €), un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents vint-i-quatre mil sis-cents dos euros amb trenta-cinc
cèntims (224.602,35 €)(sense IVA) i de dos-cents setanta-un mil set-cents seixantavuit euros amb vuitanta-quatre cèntims (271.768,84 €)(IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos.
FASE 3: amb un pressupost d’execució material dos-cents seixanta-sis mil cinc-cents
dotze euros amb noranta-sis cèntims (266.512,96 €), un pressupost d’execució per
contracte de tres-cents disset mil cent cinquanta euros amb quaranta-dos cèntims
(317.150,42 €)(sense IVA) i de tres-cents vuitanta-tres mil set-cents cinquanta-dos
euros amb un cèntim (383.752,01 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es
preveu que sigui de tres (3) mesos.
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei d’Obra Pública i Manteniment han emès
document de data 9 de març de 2018, en el que informen favorablement sobre
l’aprovació inicial del “Projecte de millora de la urbanització del passeig central de
l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a Terrassa”, 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.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò
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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.
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 5773, de 19 de juny de 2015, i
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 de millora de la urbanització del passeig
central de l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a
Terrassa” (COAP 24/2018), redactat en data febrer de 2018 per INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES CATALONIA,SL, amb un pressupost d’execució material de siscents dos mil cent cinquanta-un euros amb seixanta-dos cèntims (602.151,62 €), un
pressupost d’execució per contracte de set-cents setze mil cinc-cents seixanta euros
amb quaranta-tres cèntims (716.560,43 €)(sense IVA) i de vuit-cents seixanta-set mil
trenta-vuit euros amb onze cèntims (867.038,11 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de
les obres es preveu que sigui de nou (9) mesos en total, que a continuació s’especifica
desglossat per fases:
FASE 1: amb un pressupost d’execució material cent quaranta-sis mil vuit-cents
noranta-set euros amb dinou cèntims (146.897,19 €), un pressupost d’execució
per contracte de cent setanta-quatre mil vuit-cents set euros amb seixanta-cinc
cèntims (174.807,65 €)(sense IVA) i de dos-cents onze mil cinc-cents disset euros
amb vint-i-sis cèntims (211.517,26 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de tres (3) mesos.
FASE 2: amb un pressupost d’execució material cent vuitanta-vuit mil set-cents
quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (188.741,47 €), un pressupost
d’execució per contracte de dos-cents vint-i-quatre mil sis-cents dos euros amb
trenta-cinc cèntims (224.602,35 €)(sense IVA) i de dos-cents setanta-un mil setcents seixanta-vuit euros amb vuitanta-quatre cèntims (271.768,84 €)(IVA inclòs).
El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos.
FASE 3: amb un pressupost d’execució material dos-cents seixanta-sis mil cinccents dotze euros amb noranta-sis cèntims (266.512,96 €), un pressupost
d’execució per contracte de tres-cents disset mil cent cinquanta euros amb
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quaranta-dos cèntims (317.150,42 €)(sense IVA) i de tres-cents vuitanta-tres mil
set-cents cinquanta-dos euros amb un cèntim (383.752,01 €)(IVA inclòs). El
termini d’execució de les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos.
SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

3. Ratificar el decret número 2584, de 23 de març de 2018, que aprova la
participació de l’Ajuntament de Terrassa en la iniciativa “Urban Innovative
Actions (UIA)” i la presentació del projecte “BreathTheChange – Respira el
canvi”.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 2584, de 23
de març de 2018:
Aprovació de la participació de l’Ajuntament de Terrassa a la convocatòria 2018
“Urban Innovative Actions (UIA)” emmarcada dins de l’article 8 del FEDER en el marc
de l’Ordre EHA/524/2008 de 26 de febrer.
En data 15 de desembre s’ha obert la Convocatòria Urban Innovative Actions (UIA) per
a l'any 2018, emmarcada dins de l’article 8 del FEDER, promoguda des de la Comissió
Europea i amb un termini per a la presentació de candidatures marcat en el 30 de
març 2018.
L’objectiu principal d'aquesta iniciativa és facilitar espais i recursos per tal de testejar i
provar idees innovadores -que no s’hagin provat arreu d'Europa fins el moment- per a
fer front a necessitats, reptes i oportunitats de les ciutats i que resultin rellevants per al
conjunt de la Unió Europea.
Aquesta convocatòria 2018 s'obre a iniciatives relatives, entre altres, a l'àmbit de la
Qualitat de l'Aire. Aquest és l'àmbit en el qual es proposa presentar el projecte de
ciutat: BreaTheChange - Respira el Canvi.
Les característiques d'aquesta convocatòria, a respectar per part de totes les
candidatures, són els que a continuació es detallen:
• Finançament UE = 80% del cost del projecte
• Cal cofinançar el 20% restant (amb fons públics o privats)
• Període d’execució material de les operacions és fins a un màxim de 3 anys
• Data d'inici del projecte = 1/11/2018 (negociable fins a 2 mesos)
El pla de pagament d’aquesta subvenció es basa en el principi de l’avançament de
pagament del FEDER:
• Abonament inicial avançat, a la signatura del contracte, equivalent al 50% dels
fons concedits.
• Segon abonament, equivalent al 30% dels fons concedits, a la presentació i

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

aprovació de l'informe de situació intermig, que inclogui les despeses auditades
del projecte.
• Tercer abonament, a l'acabament del projecte, quan s’aprovi l’informe de situació
final (també inclou les despeses auditades del projecte).
• L'abonament final es rebrà després de la presentació i aprovació de l’informe
qualitatiu final.
La informació publicada fins a la data que afecta a la convocatòria que ens ocupa és la
següent: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
El termini d’execució de les operacions, així com dels pagaments realitzats a càrrec
d’aquestes operacions, serà fins a un màxim de 3 anys des de l’aprovació del projecte.
Les ajudes concedides podran aplicar-se al finançament de tots els conceptes
conformes amb la normativa local, autonòmica, nacional i comunitària aplicables i, en
concret, amb l'ordre per la qual s'aproven les normes sobre despeses subvencionables
dels Programes Operatius Feder per al període de programació 2014-2020 (ORDEN
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo de Cohesión).
Des de fa anys, l'Ajuntament de Terrassa ha demostrat el seu interès en millorar la
qualitat de l'aire en l'entorn urbà, a traves de l’aprovació i desenvolupament de plans
com:
• El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2015-2020 defineix un seguit d'accions
estratègiques per tal de restablir la qualitat de l'aire del municipi respecte els
contaminants PM10 i NO2.
• El Pla de Mobilitat 2016 - 2021 fixa l'estratègia de mobilitat per als propers anys,
amb l'objectiu -entre altres- d'afavorir el transvasament modal cap als modes de
transport més sostenibles.
• La implementació de la futura ZUAP a Terrassa, que passa per ser una de les
accions centrals que marcaran l'estratègia municipal en mobilitat.
• La campanya de comunicació Mou-te, promoguda des de l'Ajuntament amb la
idea de mostrar a la ciutadania el canvi que s'està gestant a la ciutat per arribar a
un model de transport urbà més sostenible.
Hi ha nombrosos estudis que evidencien que un dels principals problemes que
condicionen l'èxit de les polítiques innovadores de mobilitat sostenible i dels canvis
modals és la baixa velocitat d'adopció -per part de la ciutadania- de les mesures
implementades, en part degut a la resistència al canvi de la ciutadania en general.
L'esmentat projecte "BreaTheChange - Respira el Canvi" pretén promoure un canvi
modal ràpid i inconscient per part de la ciutadania, mitjançant la implementació
d'estratègies de gamificació. Aquest enfocament encaixa perfectament en el topic "Air
Quality" de la convocatòria "Urban Innovative Actions".
En particular, el projecte inclou el desenvolupament d'una estratègia d'incentivació del
canvi modal basada en reptes individuals i col·lectius a traves d’una aplicació per a
mòbils que promourà el desenvolupament d'uns esquemes d'incentius basats en el
comportament modal del ciutadà. Les estratègies de gamificació previstes inclouen el
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desenvolupament d'un avatar que representarà el nivell de sostenibilitat adquirit pel
ciutadà, gràcies a la seva conducta modal i a la resolució de diferents reptes individuals i col·lectius que aniran apareixent periòdicament. El concepte d'un avatar
cromàtic, que permet activar i desactivar certs incentius i recompenses en funció del
nivell adquirit, és una estratègia que, ben gestionada, pot accelerar substancialment el
canvi de comportament dels usuaris.
Al llarg del projecte caldrà definir i desenvolupar un seguit d'accions i estratègies
imprescindibles per tal de donar coherència a l'acció, entre les quals es destaquen:
- l’esquema d'incentius i recompenses (de reconeixement, agraïment o
econòmiques),
- el disseny de l'avatar, seguint les tendències de disseny actuals
- l’esquema de reptes col·lectius i individuals que de forma periòdica tractin
temes relacionats amb la campanya de comunicació: salut, qualitat de vida i
economia
- algoritmes de càlcul del mode de transport
- algoritmes d'enrutament virtual, per tal de facilitar l'adopció de les rutes més
sostenibles de forma anticipada a la implementació de canvis previstos dins la
ZUAP. Això permet també detectar, de forma avançada, resistències als canvis
abans que aquests es facin efectius.
El projecte també inclou accions de visualització de la qualitat de l'aire al carrer com
són la visualització de la qualitat de l'aire en xemeneies i en un autobús "cromàtic". A
més, l'avatar dissenyat per a l'aplicació informàtica serà replicat a diferents punts de la
ciutat, per tal de donar coherència a totes les accions.
El projecte també permet incloure part de les obres destinades a la implementació de
la nova ZUAP, gràcies al desenvolupament d'uns nous protocols per tal que les obres
es realitzin seguint criteris de baixos nivells d'emissió de partícules en l'aire. Un cop
desenvolupats, els nous protocols s'implementaran a nivell de les diferents obres de
renovació urbana i de senyalització.
A més, el projecte també permetrà el desenvolupament de diferents accions previstes
al Pla de Mobilitat Urbana, de molta importància per desenvolupar una alternativa de
transport al vehicle privat complementària i variada:
- redacció de plecs i licitació del servei de bicicleta pública
- estudi de viabilitat del car-sharing, redacció de plecs i licitació del servei
- estudi de viabilitat de la implantació de taquilles e-commerce en diferents punts
de la ciutat per facilitar la recollida de paquets a peu o en transport públic.
L’Ajuntament de Terrassa, serà responsable de l’execució i gestió general de tot el
projecte, i assumirà la responsabilitat econòmica i jurídica davant de l’autoritat
delegatòria.
Les despeses elegibles seran de recursos humans, d’oficina, administració, viatges,
allotjament, assessoria, serveis externs, equips, infraestructures i obres de
construcció.
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La data límit per a la presentació de la sol·licitud és el 30 de març i es farà a través de
la plataforma on line Electronic Exchange. Es preveu que les decisions definitives
sobre l’aprovació de projectes seran oficialitzades cap a octubre del 2018, amb una
previsió d'inici dels projectes aprovats cap a principis de novembre del 2018.
El termini d’execució de les operacions, així com dels pagaments realitzats a càrrec
d’aquestes operacions, serà entre novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2021.
La candidatura s'articula al voltant d'un partenariat, coordinat i gestionat per
l'Ajuntament de Terrassa, en el qual s'integren els socis (entitats públiques o privades)
que es consideren essencials per a la implementació de les diferents accions.
Els membres d'aquest partenariat signaran un conveni en el qual es regularan les
actuacions a desenvolupar per a cadascun d'ells, i les seves obligacions en el marc
d'aquest projecte, molt especialment en quant a la seva responsabilitat solidària i de
finançament. L’esmentat conveni se signarà en el cas que s'aprovés la subvenció de la
Comissió Europea. Ara disposarem d’una carta d’adhesió per a cada un dels socis
acceptant el 20% de cofinançament respecte a la consignació pressupostària que
apareix a la Taula 1.
Els membres del partenariat per al projecte "BreaTheChange" són els següents:
- Ajuntament de Terrassa:
- AIGUASOL SCCL
- CSIC - Centro Superior de Investigaciones Científicas
- UPC - laboratori DAMA
- MARINVA
- WINKO GAMES
El projecte BreaTheChange té un pressupost de 5.472.450,29 €, el 80% dels quals
(4.377.960,23 €) es sol·licita com a subvenció i el 20% restant (1.094.490,06 €) és
cofinançat per tots els participants al llarg del període (3 anys).
El repartiment del pressupost del projecte entre els diferents participants i partides
s'indica a la Taula 1. Com es pot observar, el projecte preveu una inversió en
infraestructura propera als 2.072.000,00 €, que s'executarà en el marc de les diferents
activitats del projecte.
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BUDGET

5.472.450,29 €
PROJECT

Staff
Office and administration
Travel and accommodation
External expertise and services

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

MUA

AGSL

CSIC

UPC

MRV

WNK

1.781.577,73 €

472.441,67 €

164.250,00 €

313.644,56 €

223.250,00 €

206.191,50 €

401.800,00 €

267.236,66 €

70.866,25 €

24.637,50 €

47.046,68 €

33.487,50 €

30.928,73 €

60.270,00 €

13.608,00 €

5.808,00 €

800,00 €

5.500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.270.826,90 €

1.146.395,00 €

13.000,00 €

4.024,00 €

3.000,00 €

101.407,90 €

3.000,00 €

67.201,00 €

0,00 €

0,00 €

67.201,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.072.000,00 €

2.072.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

5.472.450,29 €

3.767.510,92 €

202.687,50 €

437.416,25 €

260.237,50 €

339.028,13 €

465.570,00 €

80% UIA

4.377.960,23 €

Equipment
Infrastructure

68,8%

3,7%

8,0%

4,8%

6,2%

8,5%

Taula 1 - Repartiment pressupostari

Tenint en compte la distribució pressupostària (veure
Taula 2), el
cofinançament de l'Ajuntament de Terrassa per al projecte es pot realitzar en base a
l'assignació de personal per un valor de 543.307,92 €, corresponent a les dedicacions
previstes per al projecte. En aquest cas, es requeriria de 210.194,27 € per fer front a
les necessitats de cofinançament de les inversions previstes.

AJUNTAMENT TERRASSA
Pressupost total

3.767.510,92 €

Subvenció 80% UIA
Subvenció 20% Ajuntament
despeses de nòmines+oficina
Aportació complementària

3.014.008,73 €
753.502,18 €
543.307,92 €
210.194,27 €

Taula 2 - Cofinançament municipal

El pla de treball del projecte té en compte els requeriments i limitacions formals de la
convocatòria. En aquest sentit, es disposen de 8 Work packages de treball. Dins
aquests WP s’inclouen inversions en infraestructures - inversions que generen
infraestructura que romandrà existent més enllà de la durada del projecte - , a la gestió
del projecte i a les activitats de comunicació pròpies del projecte.
Destaquem aquelles inversions més significatives incloses en aquests paquets de
treball transversals:
• Inversió en obres d'urbanització a la plaça Dr. Robert posant en marxa un
protocol de baixes emissions que serà definit en el projecte (aquest és l’element
innovador que pot fer viable incorporar obres al projecte). Les obres permetran fer
per a vianants el vial nord del passeig i millorar el canvi de sentit dels autobusos.
Aquesta plaça serà la porta d’entrada a la ZBE. Cal millorar el corredor per a
vianants des del Campus fins la illa per a vianants i garantir l’accés i sortida
d’autobusos a aquest punt neuràlgic de la ciutat.
• Estudi i redacció de plecs de la bicicleta pública i del carsharing
• Estudi de viabilitat tècnica d’una microplataforma de distribució logística
• Adaptació d'un autobús per incorporar il·luminació cromàtica que permeti
visibilitzar el nivell de contaminació atmosfèrica i on es permeti una interacció amb
la gamificació de l’app.
• Adquisició de càmeres de trànsit de control de la ZBE que permetran filtrar
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vehicles en funció de l’etiquetatge del vehicle o regular l’accés de zones per a
vianants.
• Facilitar les connexions bici-tren, cotxe-tren, bus-tren amb intercanviadors
eficients i amb aparcaments segurs per a bicis. Construcció d’aparcaments per a
bicis, potser amb taquilles per a l’e-comerce i places d’aparcament per al carsharing i la bici pública.
• Actuacions d’urbanisme tàctic: Senyalització, canvis de sentit, passadissos per
a vianants en calçada, zones 30, transformacions de baix cost, etc
• Adquisició d’il·luminació ornamental per a 4 xemeneies i per la monument de la
plaça de la Dona de manera que permeti mostrar el nivell de contaminació a
traves d’una gama cromàtica.
• Implementació de la Campanya de Comunicació del Pla de Mobilitat 2017-2021
(Campanya Mou-te). on s’inclouen accions de llançament de la campanya, de
difusió, l’estratègia digital i publicitat en mitjans, així com campanyes puntuals.
Les ajudes concedides podran aplicar-se al finançament de tots els conceptes
conformes amb la normativa local, autonòmica, nacional i comunitària aplicables i, en
concret, amb l'ordre per la qual s'aproven les normes sobre despeses subvencionables
dels Programes Operatius Feder per al període de programació 2014-2020 (ORDEN
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo de Cohesión).
El cobrament de les ajudes estarà comprès entre l' 1 de novembre de 2018 i el 31 de
desembre de 2021.
Vist l’informe tècnic emès per la directora del Servei de Mobilitat, en data 23 de març
de 2018.
Per tot l’exposat i d’acord a les atribucions legalment conferides, aquesta Alcaldia Presidència :
DECRETA:
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Terrassa en la iniciativa Urban
Innovative Actions (UIA) en el marc de l’Ordre EHA/524/2008 de 26 de febrer.
SEGON. Aprovar la presentació del projecte BreaTheChange - Respira el Canvi,
perquè la nostra ciutat pugui competir amb la resta de ciutats candidates, possibilitant,
així, poder optar als Fons Europeus vinculats a aquests FEDER.
TERCER. Aprovar la sol·licitud d’ajuda vinculada a la iniciativa Urban Innovative
Actions (UIA) per un import de 4.377.960,23 €, corresponent al 80% de l’import total
del projecte, que ascendeix a 5.472.450,29. El 20 % restant (1.094.490,06 €) serà
cofinançat per l’Ajuntament de Terrassa i les altres entitats més amunt esmentades, en
els termes relacionats en aquest decret, i en el termini de tres anys.
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QUART. Aprovar el compromís d’habilitar el crèdit oportú i pertinent als Pressupostos
Municipals per al cofinançament d’aquest projecte, si s’escau.
CINQUÈ. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per tal de
signar la documentació necessària per a l’execució dels acords anteriors.
SISÈ. Ratificar aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern.
SETÈ. Notificar el contingut d’aquest acord als interessats i als departaments que
correspongui per a la seva tramitació.

4. Ratificar el decret número 2656, de 4 d’abril de 2018, que decreta comparèixer
en el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació de
Banco Popular Español SA, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en el marc de l’expedient Hadi 71/2017, respecte de la vivenda del
carrer Xúquer núm. 8, 4t 3a de Terrassa, per una presumpta utilització anòmala
de habitatge. Exp. CORE 42/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 2656, de 4
d’abril de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 42/2018. El procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, ha
interposat recurs contenciós administratiu, en nom i representació de Banco Popular
Español, S.A., contra la Resolució núm. 10312, dictada el 30 de novembre del 2017
per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de
l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 71/2017, respecte de la
vivenda del carrer de Xúquer número 8, 4rt 3ª, de Terrassa, per la presumpta utilització
anòmala de l'habitatge. La citada resolució desestimava el recurs de reposició
interposat contra l'anterior resolució núm. 7110, de 25 de juliol de 2017, mitjançant la
qual s'acreditava la utilització anòmala de l'habitatge, propietat del Banco Popular
Español, S.A, se li requeria perquè en el termini d'un mes procedís a l'ocupació del pis
o perquè la cedís a l'Ajuntament per gestionar-la en règim de lloguer i se li girava la
taxa corresponent de 856, 64 euros, en concepte d'incoació de l'expedient
administratiu advertint-li que l' incompliment del requeriment podria comportar la
imposició de multes coercitives.
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el 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, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe jurídic el 21 de març
de 2018 i l'interventor ha emès informe favorable, per la qual cosa, aquesta Alcaldia
presidència
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DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 42/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, Resolució núm. 10312 dictada el 30 de novembre
del 2017 per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de
l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 71/2017, respecte de la
vivenda del carrer de Xúquer número 8, 4rt 3ª, de Terrassa, per la presumpta utilització
anòmala de l'habitatge.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del
que determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
TERCER. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el
lletrat d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin
els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós
administratiu CORE-42/2018, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local

5. Aprovar la modificació de l’oferta pública 2017 per adaptar-la, en relació a 4
places vacants de “Tècnic/a superior enginyeria/arquitectura”, a les places
contingudes a la plantilla de 2018.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Atès que en data 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar
l’Oferta Pública d’Ocupació (parcial restant) de l’Ajuntament de Terrassa per a
l’exercici 2017, publicada el 7 de febrer de 2018 al DOGC Núm. 7553.
Vist l’informe elaborat pel Director del Servei d’Organització i Recursos Humans de
data 11 d‘ abril de 2018, que consta a l’expedient, on es proposa la modificació de
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017, en el sentit de modificar quatre places,
règim de funcionaris, de Tècnic/a superior enginyeria/arquitectura (Subgrup A1)
atenent a la modificació d’aquestes a la plantilla 2018 per millor adequació plaça - lloc i
convertint-les en dues de Tècnic/a superior enginyer/a (subgrup A1) i dues en Tècnic/a
superior arquitecte/a (Subgrup A1).
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Atès que l’acord d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació és competència de la
Junta de Govern Local d’acord amb el que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 19 de
Juny de 2015 (Núm. 5773).
És per això que qui subscriu s’honora a sotmetre a la consideració de la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació, a l’Oferta Pública d’Ocupació, de les quatre places en
règim de funcionaris de categoria Tècnic/a superior enginyeria/arquitectura (Subgrup
A1), reconvertint-les en dues places de Tècnic/a superior enginyer/a (subgrup A1) i
dues en Tècnic/a superior arquitecte/a (Subgrup A1).
Així, a l’apartat C) del Dictamen d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per al 2017
aprovat per Junta de Govern el 15 de desembre de 2017, relatiu a “Places a
estabilitzar en aplicació del mecanisme d’estabilització de l’ocupació temporal de
l’article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2017 no restringida a sectors concrets i ocupades ininterrompudament des
d’abans de l’1 de gener de 2005”, on deia:
FUNCIONARIS
CATEGORIA
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA
TECNIC/A SUPERIOR
ENGINYERIA/ARQUITECTURA

Grup

SERVEI

A1

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

CATEGORIA

Grup

SERVEI

TECNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA

A1

TECNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA
TECNIC/A SUPERIOR
ARQUITECTURA
TECNIC/A SUPERIOR
ARQUITECTURA

A1

A1
A1
A1

Ha de dir:
FUNCIONARIS

A1
A1

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

SEGON. Donar el tràmit adient a la present resolució per a la seva efectivitat.
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6. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al
funcionament de les Escoles de Música de les corporacions locals per al curs
escolar 2016-2017.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de
Centres Públics, ens informa mitjançant escrit de data 13 de març de 2018 de la
convocatòria de subvenció a les corporacions locals per al sosteniment del
funcionament de les escoles de música per al curs escolar 2016-2017.

L’Ajuntament de Terrassa, és titular de l’Escola Municipal de Música, per la qual cosa,
i d’acord amb aquesta proposta, vol donar suport a l’esmentat centre, sol·licitant
aquesta subvenció, el termini de sol·licitud de la qual és el dia 27 d’abril de 2018.
A la documentació sol·licitada pel Departament, diu que per a ser beneficiaris de la
subvenció, els ajuntaments sol·licitants han d’acreditar que l’òrgan de govern
competent ha adoptat l’acord de sol·licitud de la subvenció d’acord amb la normativa
d’aplicació.
El director de Serveis d’Educació, n’ha emès un informe favorable.
La cap del servei de Programació Econòmica i Administració n’ha emès un informe
d’impacte econòmic.
D’acord als articles 65 i 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
De conformitat als articles 31.2 i 36.1 i 2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 92 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.
Com a president de la Comissió informativa de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat, per delegació de decret número 10222 d’1 de desembre de 2017 de
l’Alcaldia Presidència, proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al
funcionament de les Escoles de Música de les Corporacions locals per al curs escolar
2016-2017.
SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import màxim a sol·licitar al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de
l’esmentat centre, en 1.001.694,06 €, tot i que l’esmentat Departament, aplicarà uns
criteris i percentatges per al seu càlcul definitiu.
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7. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al
sosteniment del funcionament dels Conservatoris de les corporacions locals per
al curs escolar 2016-2017.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
D’acord a l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pot subvencionar ensenyaments de
règim especial. L’article 65 de l’esmentada Llei estableix, dintre dels ensenyaments
artístics reglats de música, els ensenyaments professionals de música, que a
Catalunya són de titularitat de l’Administració local.
En data 13 de març de 2018, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General de Centres Públics, ens fa arribar un escrit informant-nos
de la convocatòria de subvenció a les corporacions locals titulars de Conservatoris per
al sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016-17.
L’Ajuntament de Terrassa, és titular del Conservatori de Música de Terrassa, per la
qual cosa, i d’acord amb aquesta proposta, vol donar suport a l’esmentat centre,
sol·licitant aquesta subvenció.
A la documentació sol·licitada pel Departament, diu que per a ser beneficiaris de la
subvenció, els ajuntaments sol·licitants han d’acreditar que l’òrgan de govern
competent ha adoptat l’acord de sol·licitud de la subvenció d’acord amb la normativa
d’aplicació amb un termini màxim que finalitza el dia 27 d’abril de 2018, mitjançant la
plataforma electrònica EACAT.
El director de serveis d’Educació, n’ha emès un informe favorable.
La cap del Servei de programació Econòmica i Administració, n’ha emès un informe
d’impacte econòmic.
De conformitat als articles 31.2 i 36.1 i 2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 92 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.
Com a president de la Comissió informativa de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat, per delegació de decret número 10222 d’1 de desembre de 2017 de
l’Alcaldia Presidència, proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al
sosteniment del funciona- ment dels Conservatoris de les Corporacions locals per al
curs escolar 2016-2017.
SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import màxim a sol·licitar al
Departament d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre en 963.603,25
€, tot i que l’esmentat Departament, aplicarà uns criteris i percentatges per al seu
càlcul definitiu.
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8. Propostes urgents
Aprovar inicialment el “Pla Especial urbanístic d’ampliació d’usos de
l’equipament del carrer de Topete 4”. Exp. PLPG 1/2018
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La proposta del Pla especial urbanístic d’ampliació d’usos de l’equipament del carrer
de Topete, 4 ha estat redactada per l’arquitecte Josep Florència Florència, per
iniciativa de la Fundació Privada Sant Llàtzer.
L’àmbit del Pla Especial corresponent principalment a la finca del carrer de Topete,
núm. 4, té una superfície de 966 m2, diferenciat en dues zones: el subàmbit 1 que
coincideix amb el límit de l’edificació del carrer del Topete, núm. 4, propietat de la
Fundació Privada Sant Llàtzer, amb 925 m2 de superfície de sòl i 2.202,04 m2 de
sostre edificat; i el subàmbit 2, una zona de forma triangular al carrer de Sant Jaume,
que pertany a l’Escola Tecnos, amb una superfície de 41 m2.
Al 2003, el POUM va qualificar l’àmbit del Pla Especial com a sistema d’equipament de
serveis socials, amb la clau E.5, reflectint el darrer ús com un activitat de residència
assistida de la Fundació, que va tenir lloc entre l’any 1983 i l’any 1990 en que va
finalitzar la seva activitat. Des d’aleshores l’edifici es troba en desús.
La voluntat de la Fundació, entitat sense ànim de lucre, és ubicar en aquesta finca
(tant a través d’una actuació de rehabilitació de l’actual edifici com d’una actuació de
nova planta) les dependències d’una Escola Universitària d’Infermeria, uns estudis de
formació professional en el camp sanitari i social, Cicle Formatiu de Grau Superior
(CFGS) com el Cicle Imatge pel Diagnòstic i Medicina Nuclear, o el Cicle de
Documentació i Administració Sanitàries que actualment es troben situats en diversos
locals de lloguer i possibilitar l’activitat corresponent a una Clínica de teràpia
ocupacional i d’integració sensorial, tot mantenint la possibilitat de poder implantar
nous usos de serveis socials.
L’interès que comporta per la Fundació la possibilitat de poder ampliar el ventall d’usos
anteriorment descrits, són concordants amb els objectius fundacionals de la Fundació
recollits els seus estatuts
“Art 7. Finalitats fundacionals.
La finalitat essencial de la Fundació és acollir, sostenir i tenir cura de les persones
malaltes, ancianes i necessitades, amb l’execució d’activitats assistencials,
preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.
Alhora s’estableix com a finalitat, afavorit la formació, promoure la docència, la recerca
i la investigació en tot allò relacionat amb l’assistència sanitària, així com fer-ne
divulgació i difusió.
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Els beneficiaris de la fundació serà la població en general,, sense cap tipus de distinció
ni discriminació, i amb referència als ciutadans residents a Terrassa i la seva àrea
d’influència , ja sigui directament, en la seva vessant de prestació assistencial,
caritativa i socio-sanitària, ja sigui indirectament, en la seva vessant formativa i de
millora dels serveis sanitaris i assistencials i els seus professionals.”
De forma paral·lela amb l’interès que comporta pels objectius de la Fundació
l’ampliació d’usos proposada, que són usos d’interès públic, l’interès urbanístic de la
proposta recau en el fet de la necessitat de que la posada en servei de l’edifici
existent, en desús des del 1990, podrà aturar no sols la seva degradació ( tant si es
tracta d’una actuació de rehabilitació com si es tracta d’una actuació de nova planta)
sinó que farà possible la millora de la imatge del paisatge urbà, restaurant la
continuïtat de l’activitat urbana en la confluència entre el carrer de Topete amb el
carrer de Sant Jaume i la seva extensió amb l’àmbit de la plaça del Dr Robert.
En conseqüència, el Pla especial proposa les següents determinacions:
1. Que el subàmbit 1, de 925 m2, que es correspon amb la finca cadastral propietat
de la Fundació Privada Sant llàtzer, mantingui la qualificació d’equipament de
serveis socials, clau E.5, ampliant-la amb les claus d’equipament universitari, clau
E.1 (escola universitària d’infermeria i teràpia ocupacional); equipament educatiu,
clau E.2 (estudis de Cicles formatiu de Grau Superior en el camp sanitari i social ) i
equipament sanitari, clau E.4 (Clínica de teràpia ocupacional i d’integració
sensorial).
2. Que el subàmbit 2, que pertany a la finca de l’Escola Tecnos, de 41 m2,
actualment qualificat d’equipament de serveis socials, clau E.5, es qualifiqui
d’equipament educatiu, amb la clau E.2, en coherència amb la qualificació de la
resta de l’Escola que està qualificada d’equipament educatiu, clau E.2.
Cal esmentar que la legislació específica aplicable és el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, així com el nou text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret 2/2003, de 28 d’abril.
El lletrat cap del Servei Jurídic Administratiu ha emès informe favorable a l’aprovació
inicial del document en el que fa constar que:
1. Normativa d’aplicació.
El document redactat s’ajusta al grup de plans especials definits per l’article 24 de la
Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme que modifica l’article
67.1.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme (TRLU). L’aprovació definitiva del Pla Especial correspon a
l’Ajuntament d’acord amb l’article 81.1.d. del DL 1/2010. L’acord d’aprovació definitiva
requereix de majoria simple dels membres presents de la corporació d’acord amb el
que preveu l’article 47 1 i 2 de la Llei 57 /2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local, que estableixen que, com a regla general, els acords
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de les corporacions locals s’adopten per majoria simple dels membres presents,
requerint, únicament, la majoria absoluta quan els acords es refereixin a la tramitació
dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística. Aquests
preceptes, continguts en la Llei abans esmentada, constitueixen segons la Disposició
final primera legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local.
El Pla Especial es redacta en aplicació de l’article 231.3.b) de les Normes
Urbanístiques del POUM, que preveu aquesta figura de planejament per als
equipaments que canviïn l’ús assignat pel POUM.
2. Sol·licitud d’informes.
D’acord amb allò previst a l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, el quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes (2 mesos en el cas de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona)
Concretament s’haurà de procedir a sol·licitar informe als següents organismes:
1.- Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya) (article 81.1 i 87 DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme).
2.- Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, (art 8.5 del DL 3/2003 Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya).
Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, el Cap de Servei
Jurídic Administratiu proposa a la consideració de la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Pla Especial urbanístic d’ampliació d’usos de
l’equipament del carrer de Topete, 4”.
SEGON. Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el
termini d’un mes, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i en els mitjans
telemàtics corresponents, per tal de que puguin presentar les al·legacions que es
considerin oportunes.
TERCER. Notificar a l’escola Tecnos el contingut del “Pla especial i del període
d’exposició publica establert.”
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9. 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 cinquanta 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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