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El cinc d’octubre 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.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Isidro
Colás Castilla, secretari general accidental. També
està present el senyor Félix 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.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

Javier García Romero
Altres assistents
Isidro Colás Castilla
Félix Gómez Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 21 de setembre de 2018
(14/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 21 de setembre de 2018
(14/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la Resolució núm. 7299, de 5 de setembre de 2018 que disposa anular
i deixar sense efectes la resolució número 4020/13 de 9 de maig, en el marc de
l’expedient OEDI 87/2013. Exp. CORE 332/2013
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 7299 de
data 5 de setembre:
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va presentar recurs contenciós administratiu
contra la resolució número 4020 de data 9 de maig de 2013 dictada per la tinent
d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori en què (i) s’ordenava
l’execució subsidiària mitjançant l’enderroc del i de les dues lloses sobre les escales
ubicades a la vorera que uneix dues zones de locals comercials en planta baixa al
carrer Igualada, 1 B) i Vic, 3 (B) –Vic, 11(B), confrontants a dues de les torres de Can
Jofresa carrer Vic, 12 i Vic 11, (ii) es girava l’import de 20.220,46 € en concepte de
liquidació provisional prèvia a l’execució subsidiària, (iii) es girava el pagament de la
quantitat de 2.005, 34 e en concepte de taxa per la tramitació de l’execució subsidiària
i (iv) s’informa a l’entitat Agència de l’Habitatge de Catalunya que el dia 9 d’agost de
2013, a les 9 hores, es procediria a l’execució subsidiària en relació a l’enderroc del
porxo i de les dues lloses abans esmentades. Per altra banda, el recurs contenciós
administratiu es va interposar, també, contra la resolució 6540, de data 4 de juliol de
2013, en què es desestimava el recurs de reposició presentat contra l’anteriorment
esmentada resolució número 4020.
El Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona va dictar, en data 11 de
maig de 2016, la Sentencia número 179/2016 en què s’estimava el recurs contenciós
administratiu número 332/2013 interposat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en
els següents termes:
“ESTIMO la demanada presentada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
contra la resolució de 9 de maig de 2013 que requereix a la demandada perquè
procedeixi a efectuar unes obres amb prevenció que en cas de no fer-ho es
procedirà a l’execució subsidiària, i a la resolució de 4 de juliol de 2013 que
desestima el recurs de reposició interposat contra l’anterior, i ANUL·LO els actes
administratius objecte del recurs.»
Per part de l’Ajuntament es va interposar el corresponent recurs d’apel·lació contra
l’esmentada resolució judicial, havent-se dictat, en data 18 d’abril de 2018, per la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, sentència en què es desestima el recurs d’apel·lació i es ratifica
la decisió del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona.
Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’ha sol·licitat la incoació el procediment
d’execució de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de
Barcelona, dictada l’11 de maig de 2016.
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Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment tinc conferides, en especial per
l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, DISPOSO:
PRIMER.- Anul·lar i deixar sense efectes la resolució número 4020/2013, de 9 de
maig, per la qual (i) s’ordenava l’execució subsidiària mitjançant l’enderroc del i de les
dues lloses sobre les escales ubicades a la vorera que uneix dues zones de locals
comercials en planta baixa al carrer Igualada, 1 B) i Vic, 3 (B) –Vic, 11(B), confrontants
a dues de les torres de Can Jofresa carrer Vic, 12 i Vic 11, (ii) es girava l’import de
20.220,46 € en concepte de liquidació provisional prèvia a l’execució subsidiària, (iii)
es girava el pagament de la quantitat de 2.005, 34 e en concepte de taxa per la
tramitació de l’execució subsidiària i (iv) s’informa a l’entitat Agència de l’Habitatge de
Catalunya que el dia 9 d’agost de 2013, a les 9 hores, es procediria a l’execució
subsidiària en relació a l’enderroc del porxo i de les dues lloses abans esmentades.
Així mateix, anul»lar i deixar sense efectes la resolució 6540, de data 4 de juliol de
2013, en què es desestimava el recurs de reposició presentat contra l’anteriorment
esmentada resolució número 4020
SEGON.- Retornar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la quantitat de 16.360,13 €
(rebut Ex201437695581)girades en concepte dels treballs d’execució subsidiària i la
quantitat de 2.005,34 € (rebut Ex201336591118) en concepte de taxes.
TERCER.- Notificar al Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona i a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el contingut dels presents acords.
QUART.- Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa.

3. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica corresponent al PM-NDT Navas de Tolosa, 69. Exp. GSOL
36/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 6 d’abril de 2018 es va
aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
corresponent a l’àmbit delimitat pel Pla de Millora Urbana de Remodelació del carrer
Navas de Tolosa número 69 (PM-NDT69), barri del Segle XX, promogut per la
mercantil Altamira Asset Management, representant dels actius propietat de la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, S.A
(SAREB).
En concret, l’àmbit del Projecte de reparcel·lació objecte de tramitació es correspon
amb un sector de sòl urbà no consolidat de remodelació que el POUM vigent
contempla entre d’altres al barri del Segle XX i que comprèn les parcel·les delimitades
pel carrer de Navas de Tolosa, pel carrer del Pare Font a llevant i pel carrer de Lepant
al nord, amb una superfície de 8.400 m2.
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L’esmentat acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació es va sotmetre a
informació pública per mitjà de la inserció del corresponent edicte en el Butlletí oficial
de la Província de Barcelona , en la seva edició del 10 de maig de 2018. Així mateix va
estar degudament notificat als titulars dels drets inclosos dins l’àmbit. En el Butlletí
oficial de l’Estat núm. 110, en la seva edició del 7 de maig de 2018, es va publicar
l’edicte de titulars desconeguts o notificacions infructuoses.
Com a resultat del referit tràmit d’informació pública, en data 28 de maig de 2018 (núm
de registre d’entrada 103735), ENDESA ha presentat un escrit que ha estat objecte de
tractament en l’informe jurídic emès pel Servei de Gestió Urbanística en data 18 de
setembre de 2018 incorporat al present expedient.
A la vista dels exemplars presentats per a la seva aprovació inicial en data 2 de març
de 2018 (registre d’entrada núm. 122935) i atesa l'absència de canvis respecte a
aquest, cal concloure que s’ajusten als requeriments formals i de contingut previstos a
l’article 144 i ss. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
la Llei d’urbanisme (RLUC), relatius a la memòria del projecte, persones interessades
en l’expedient, circumstàncies de les finques aportades, definició i adjudicació de les
finques resultants, càrregues reals, compte de liquidació provisional i documentació
gràfica preceptiva.
En virtut de les determinacions del planejament objecte d’execució, l’àmbit s’ha
d’executar per mitjà del sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació
bàsica, és a dir, a iniciativa dels propietaris de finques la superfície de la qual
representi més del 50% de la propietat del sòl, d’acord amb l’article 130 del Decret
Legislatiu 1/2010 (TRLUC, en endavant), en concordança amb l’article 170 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
No obstant això, la constitució en Junta en el cas que ens ocupa no és obligada atès
que es tracta d’una reparcel·lació que afecta a una única persona propietària (art.
130.2 a) del TRLUC).
A l’empara del precepte indicat, els propietaris del sector que representen el 100% de
l’àmbit com a propietaris únics del mateix, han pres la iniciativa per endegar les
actuacions necessàries per desenvolupar l’àmbit del Sector PM-NDT069, en execució
de les previsions del pla de Millora abans referit, havent formulat i presentat a tràmit la
proposta del Projecte de reparcel·lació corresponent.
Com s’ha dit, el Projecte de reparcel·lació es tramita en execució de les previsions del
PM-NDT069 aprovat definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de
juliol de 2009 i publicat al BOPB núm. 178, de 27 de juliol de 2009.
L’esmentat àmbit d’actuació té una superfície de 8.400 metres quadrats i es correspon
amb un sector de sòl urbà no consolidat de remodelació que el POUM vigent
contempla entre d’altres al barri del Segle XX, que comprèn les parcel·les delimitades
pel carrer de Navas de Tolosa, pel carrer del Pare Font a llevant i pel carrer de Lepant
al nord, a executar pel sistema de compensació bàsica.
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El PM-NDT069, d’acord amb les previsions del POUM, possibilita la transformació d’un
àmbit ocupat per naus industrials, actualment en desús, fent possible la implantació de
nous usos residencials i comercials, junt amb nous espais lliures corresponents a
l’obertura de la secció d’aquest tram del carrer Navas de Tolosa, entre els carrers
Roger de Llúria i Pare Font en un àmbit de sòl urbà no consolidat situat en el centre de
la trama urbana del barri del Segle XX.
El sector de l’actuació ocupa dos subàmbits al nord i al sud de l’actual traçat del carrer
Navas de Tolosa corresponent el primer a part de l’illa delimitada pel carrer de Navas
de Tolosa, carrer Roger de Llúria, carrer de Lepant i carrer de Pare Font, i el segon
subàmbit, a part de l’illa compresa pels carrers Navas de Tolosa al nord, carrer de
Roger de Llúria, carrer de Torras i Bages i carrer Pare Font.
L’esmentat instrument de planejament preveu 4.768,43 m² de superfície d’aprofitament
privat de sòl residencial i comercial repartit entre les diferents zones amb qualificació
d’Ordenació Específica, Clau A6.0.1, Clau A6.0.2 i Clau A6.0.3, amb una edificabilitat
màxima total de 12.348 metres quadrats de sostre; i 3.631,57 metres quadrats de sòl
de sistemes en sòl públic corresponents a sistema viari (Clau V) i sistema d’espais
lliures, Verd Urbà (Clau P.3).
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 20 d’octubre de 2017
es va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector. D’acord amb el
referit Projecte d’urbanització, el pressupost d’execució material (PEM) ascendeix a la
quantitat de 872.778,40€ i el pressupost d’execució per contracte (PEC) a
1.038.606,30 € (IVA exclòs). Aquesta pressupost, juntament amb les despeses pròpies
de gestió contingudes a l’article 120 del DL 1/2010, configuren un import total en el
CLP de 1.487.218,62 € (IVA inclòs).
En data 16 de juliol de 2018 el Servei de Planejament ha emès el corresponent
informe d’adequació del Projecte de reparcel·lació al planejament vigent, el qual
conclou la plena adequació del Projecte a les determinacions del PM-NDT069 Navas
de Tolosa, 69.
D’acord amb el PM-NDT069, el sector té un sostre d’habitatge de 10.844,52 m2st,
dels quals 3.704,4 m2 de sostre estan destinats a habitatges en règim de protecció
pública. En concret el 20% (2.469,60 m2st) s’ha de destinar a habitatge de protecció
pública en règim general i un 10% (1.234,80 m2st) a habitatge en règim concertat.
El Projecte de reparcel·lació ha recollit degudament les previsions del planejament,
emplaçant el sostre d’habitatge de protecció en règim general en les finca resultant
PR1 (2.469,60 m2 st) i el sostre d’habitatge en règim concertat a la finca resultant
PR2 ( 1.234 m2 st).
Com es va exposar en l’acord d’aprovació inicial, el projecte que es presenta a
aprovació definitiva conté la previsió relativa al deure legal de cessió d’aprofitament
urbanístic contingut a l’article 43 del TRLUC, preveient l’adjudicació per tal concepte a
l’Ajuntament de Terrassa de la finca resultant número 1, que afronta, al nord, en línia
de 16,36 metres amb finca resultant núm. 5, vial de cessió adjudicat a l’Ajuntament de
Terrassa (carrer de Lepant); pel nord-est en línia de 22,32 metres amb finca fora de
l’àmbit; pel sud-est en línia de 17,79 metres amb finca resultant núm. 2 adjudicada a
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Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria S.A; al
sud en línia de 14,86 metres amb la mateixa finca resultant núm. 2 adjudicada a la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria S.A; i a
l’oest en línia de 40,20 metres amb finca resultant núm. 4, espais lliures, verd urbà de
cessió adjudicada a l’Ajuntament de Terrassa
La superfície total d’aquesta finca és de 644,24 m². La seva edificabilitat màxima és de
2.710,58 m²st, dels quals, 2.469,60 m²st es destinaran a habitatge protegit general i la
resta, 240,98 m²st a sostre comercial. El valor de la finca adjudicada representa un
10,000 % del valor total del sector.

D’acord amb l’article 119 del DL 1/2010, i tal i com s’ha exposat anteriorment, el
present Projecte de reparcel·lació ha estat sotmès als tràmits legals i reglamentaris
preceptius per a la seva aprovació (aprovació inicial, informació pública, notificacions
personals i publicació al BOPB i al BOE).
Pel que fa a la competència per a l’’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació,
l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
el mateix sentit que l’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, atribueixen a
l’Alcalde la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística. Això
no obstant, de conformitat amb els Decrets d’Alcaldia núm. 5773, de 19 de juny de
2015 i núm. 10222, d’1 de desembre de 2017, l’esmentada competència per a
l’aprovació dels instruments de gestió urbanística recau en la Junta de Govern Local.
Vistos els antecedents i les disposicions legals d’aplicació, l’informe emès pel Servei
de Gestió Urbanística en data 18 de setembre de 2018, i en compliment dels Decrets
d’Alcaldia núm. 5773, de 19 de juny de 2015 i núm. 10222, d’1 de desembre de 2017,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica presentat en data 2 de març de 2018 (registre d’entrada núm.
122935) corresponent al sector del Pla de Millora Urbana de Remodelació del carrer
Navas de Tolosa número 69 (PM-NDT69), barri del Segle XX, que comprèn les
parcel·les delimitades pel carrer de Navas de Tolosa, pel carrer de Pare Font a llevant
i pel carrer de Lepant al nord, promogut per la mercantil Altamira Asset Management,
representant dels actius propietat de la Sociedad Gestión de Activos procedentes de la
restructuración bancaria, S.A (SAREB).
Segon.- L’aprovació definitiva del Projecte que s’aprova mitjançant el primer acord
produeix els efectes econòmics i jurídics reals següents:
-

-

La cessió de dret a favor del municipi, en ple domini i lliure de càrregues, dels
terrenys de cessió obligatòria perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o
perquè se’n faci l’afectació dels usos que determini el planejament urbanístic.
L’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i
al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
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-

La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves
parcel·les.
L’extinció o la transformació de drets i càrregues, d’acord amb la legislació
aplicable.

Tercer.- Aquests acords esdevindran ferms en via administrativa una vegada
transcorregut un mes des de la recepció per part dels interessats de l’última notificació
i/o publicació dels presents acords, sens que dins el termini esmentat s’hi hagin
presentat recursos en contra, o bé, en el cas que se’n presentin, una vegada resolts, o
en tot cas transcorregut un mes des de la seva interposició sense rebre resolució
expressa.
Quart.- Disposar l’anotació a l’Inventari Municipal del Patrimoni Municipal del Sòl i
Habitatge de la finca resultant número 1 del Projecte de reparcel·lació aprovat
definitivament, adjudicada a favor de l’Ajuntament de Terrassa, als efectes previstos a
l’article 163.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i 223 del Decret 335/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme.
Cinquè.- Realitzar els tràmits necessaris per possibilitar la inscripció del Projecte de
reparcel·lació aprovat definitivament mitjançant l’acord primer, al Registre de la
propietat.
Sisè.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Setè.- Notificar individualment els presents acord a tots els interessats en l’expedient,
al Servei de Cadastre i Quotes, així com als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Donar compte de la resolució núm. 7361, de 18 de setembre de 2018 per la que
s’aprova la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a l’execució delegada a aquest
municipi de les obres recollides al projecte reformat actuacions prevenció
incendis forestals. Anualitat 2018. Projecte “Boscos Vallès”
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 7361 de data 18
de setembre:
El Consell Comarcal del Vallès Occidental en el programa 3.13.2. del vigent Pla
d’Actuació Comarcal (PAC) té assignades funcions en referència a les actuacions i
obres en infraestructures forestals, la determinació de zones estratègiques i prioritàries
per a la inversió en prevenció d’incendis i el treball en xarxa per a la prevenció
d’aquests. En desenvolupament d’aquestes funcions, ha dut a terme la redacció del
projecte “Actuacions per a la prevenció d’incendis forestals al Vallès Occidental”, que
engloba actuacions de 18 municipis de la comarca. Les actuacions del projecte han
estat sotmeses a exposició pública i aprovades definitivament, tal com consta a
l’anunci publicat al BOPB de 13 de juny de 2013, del decret de la presidència comarcal
núm. 96/2016, de 27 de maig.
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La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 01/08/2018, ha dictat un decret
amb número de registre 8226 que aprova l'ampliació del termini d'execució i justificació
de diverses actuacions aprovades en el marc de les Meses de concertació del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, entre les quals, el preacord assolit en el marc de
les Meses de Concertació del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, “Actuacions
per a la prevenció d’incendis forestals al Vallès Occidental”, amb el número
d’expedient 16/X/224108.
L’Ajuntament de Terrassa ha participat en la identificació de les necessitats i en la
definició de la memòria d’actuacions de prevenció d’incendis al seu municipi, i ha
col·laborat en la seva inclusió en un projecte comarcal, per tal de fer-ne exposició
pública i aprovació conjunta, i presentar-lo a la Diputació de Barcelona amb una
sol·licitud d’ajut econòmic adreçat a beneficiar un total de 18 poblacions.
L’objectiu de les obres és el de millorar l’estat de les infraestructures de prevenció
d’incendis a la comarca, per tal d’incrementar la capacitat de resposta dels efectius
d’extinció d’incendis davant de focs forestals, reduint així el risc de convertir-se en
incendis forestals (focs amb perjudicis econòmics).
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa han redactat una
proposta de conveni de col·laboració per a l’execució delegada a aquest municipi de
les obres recollides a la Separata del projecte reformat actuacions prevenció incendis
forestals. Anualitat 2018. Projecte «Boscos Vallès». Actuacions per a prevenció
d’incendis forestals al terme municipal de Terrassa.
L’objecte del conveni és establir el règim d’execució i de finançament d’obres al
municipi de Terrassa així com la seva direcció si escau, incloses al preacord assolit pel
Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses de Concertació
del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, “Actuacions per a la prevenció
d’incendis forestals al Vallès Occidental”, amb el número d’expedient 16/X/224108.
El Consell Comarcal realitzarà l’aportació econòmica acordada en el present conveni a
l’Ajuntament, en concepte de col·laboració en les actuacions de prevenció activa i
passiva dels incendis forestals a la comarcal del Vallès Occidental. Facilitarà la
informació que disposa, així com l’assessorament dels seus serveis tècnics, per a la
gestió executiva del conveni, pel que fa a la consecució del seu objectiu, dins de
termini. Col·laborarà en els treballs a desenvolupar a través de la Comissió de
Seguiment descrita al present conveni.
L’Ajuntament durà a terme la gestió executiva del conveni, amb la contractació,
seguiment i certificació de les obres i de la corresponent direcció d’obra, amb
compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria. Posarà a
disposició de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF),
de la Diputació de Barcelona, la visita a les obres realitzades, per tal de facilitar la seva
validació, certificació i/o informe. Farà esment del present ajut econòmic del Consell
Comarcal i de la Diputació de Barcelona en la documentació i senyalització generada
per l’activitat cooperada, mitjançant la inclusió dels logotips oficials de cada institució.
Justificarà mitjançant un formulari l’aportació econòmica rebuda del Consell Comarcal
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en aplicació del present conveni. Col·laborarà en els treballs a desenvolupar a través
de la Comissió de Seguiment descrita al present conveni.
La despesa subvencionada pel present conveni correspondrà a les obres descrites a la
memòria, dins del capítol pressupostari 6, amb un import màxim subvencionable de
42.777,94€.
L’Ajuntament presentarà la justificació econòmica per entrada formal al Consell
Comarcal, no més tard del 31 d’octubre de 2018, a les dues de la tarda (14 hores),
mitjançant el formulari que s’adjunta al conveni com a ANNEX 2. El Consell Comarcal
presentarà la justificació de despeses a la Diputació de Barcelona en temps i forma
establerta per a l’actuació.
L’impacte econòmic per l’Ajuntament de Terrassa per realitzar aquestes obres és nul,
ja que el Consell Comarcal abonarà a l’Ajuntament de Terrassa el 100 % de les obres
executades.
Es manifesta el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió al tractar-se d’una
col·laboració entre dues administracions, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i
l’Ajuntament de Terrassa.
Vist l’informe emès per la cap de protecció civil i el cap de gestió ambiental de
l’Ajuntament de Terrassa en data set de setembre de 2018 mitjançant el qual proposen
la signatura del ”Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a l’execució delegada a aquest municipi de
les obres recollides a la Separata del projecte reformat actuacions prevenció incendis
forestals. Anualitat 2018. Projecte «Boscos Vallès». Actuacions per a prevenció
d’incendis forestals al terme municipal de Terrassa”, així com l’aprovació de
l’esmentada Separata.
L’Alcalde- President, mitjançant decret número 10222 de 1 de desembre de 2017,
delegà les atribucions en aquesta matèria, en el tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat. Per tot això, i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar l’informe tècnic emès, en data 7 de setembre de 2018, per la cap
de protecció civil i el cap de gestió ambiental de l’Ajuntament de Terrassa mitjançant el
qual proposen la signatura del ”Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del
Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a l’execució delegada a aquest
municipi de les obres recollides a la Separata del projecte reformat actuacions
prevenció incendis forestals. Anualitat 2018. Projecte «Boscos Vallès». Actuacions per
a prevenció d’incendis forestals al terme municipal de Terrassa”, així com l’aprovació
de l’esmentada Separata.
SEGON.- Aprovar la proposta del conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal
del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a l’execució delegada a aquest
municipi de les obres recollides a la Separata del projecte reformat actuacions
prevenció incendis forestals. Anualitat 2018. Projecte «Boscos Vallès». Actuacions per
a prevenció d’incendis forestals al terme municipal de Terrassa.
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TERCER.- Aprovar la Separata del projecte reformat actuacions prevenció incendis
forestals. Anualitat 2018. Projecte «Boscos Vallès». Actuacions per a prevenció
d’incendis forestals al terme municipal de Terrassa.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
CINQUÈ.- Notificar el contingut de la present resolució al Consell Comarcal del Vallès
Occidental i la Diputació de Barcelona.

5. Aprovar acceptar la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya per
al sosteniment de l'Escola Municipal de Música de Terrassa pel curs escolar
2016-17
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
En data 27 d’abril 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, per al sosteniment del funcionament de les Escoles
de Música de les Corporacions Locals, curs 2016-17.
Per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió de data 20 d’abril
de 2018 s’aprova sol.licitar l’esmentada subvenció.
En data 23 de juliol de 2018, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya emet un escrit comunicant-nos que ens concedeixen una subvenció per al
sosteniment del funcionament de les Escoles de Música de titularitat de la corporació
local per al curs 2016-2017, l’import màxim del qual és de 106.932,62 €.
Per tal de poder tramitar la justificació, cal que l’òrgan competent, n’aprovi l’acceptació
abans de la data límit de justificació, 11 d’octubre de 2018.
El director de Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa n’ha emès un informe.
De conformitat a allò previst a la llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de
novembre.
D’acord a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector
públic de Catalunya.
De conformitat a la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del
Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
3/2002 de 24 de desembre eliminant la previsió anterior conforme les subvencions
directes per quantia superior a 50.000,00 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni.
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
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l’Alcaldia Presidència, proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents
acords:
1. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per al sosteniment del funcionament de les Escoles de Música de
titularitat de la Corporació Local per al curs escolar 2016-2017 per un import màxim
de CENT SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (106.932,62 €).
2. Iniciar els tràmits necessaris per a la seva justificació, que té com a data límit el dia
11 d’octubre de 2018.

6. Ratificar el decret núm. 7482, de 3 de setembre de 2018 pel qual s’aprova
sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per finançar les escoles
bressol de titularitat municipal pel període 2016-2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 7482, de 3 de
setembre:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va aprovar
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. Aquesta
Ordenança estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions.
2. L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, per acord de la
junta de Govern número 375 en sessió de data 19 de juliol de 2018, aprova les
bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim
de concessió directa amb concurrència, destinades a finançar les despeses
derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal pel període
2016-2018.
3. Durant els cursos anteriors, 2012-13, 2013-14, 2014-15 i 2015-16, aquesta
subvenció, era de concessió directa sense concurrència.
4. El director de Serveis d’Educació n’ha emès un informe favorable.
5. L’Ajuntament de Terrassa disposa d’un termini de fins al 19 de setembre d’enguany
per poder sol·licitar l’esmentada subvenció, d’acord a la base 5 de les bases
específiques d’aquesta convocatòria.
Fonaments de dret
1. D’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. De conformitat als articles 91 a 93 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, en
relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de les
diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis.
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3. De conformitat a l’acord de 19 de juliol de 2018 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per a finançar les
despeses del funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal, pel període
2016-2018, promoguda per la Gerència de serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports.
4. D’acord a les bases específiques de la convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concessió directa amb concurrència, destinades a
finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat
municipal pel període 2016-2018.
5. Com a alcalde president de l’Ajuntament de Terrassa, en virtut de les atribucions
que disposa l’article 53 de 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,
DECRETO:
1. Aprovar solicitar una subvenció de concessió directa amb concurrencia, a la
Diputació de Barcelona, amb el codi de la convocatòria número
201820185120009753, consistent en dues línies:
• Línia 1, del sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del
curs escolar 2016-2017
• Línia 2, de foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del curs
escolar 2017-2018.
2. De conformitat a l’acord anterior,
la Diputació ha establert uns criteris de
determinació de l’import:
• Línia 1: Sosteniment del servei d’escola bressol municipal per al curs 2016-2017
La quantia d’aquesta línia es distribuirà amb l’aplicació del següent criteri i fins la
quantitat que es determina:
La quantitat màxima establerta, en funció del nombre d’alumnes equivalents del
curs 2016-2017. En cap cas, l’import màxim de subvenció per cada alumne
equivalent del curs 2016-2017 podrà superar la quantitat de 875,00 €.
•

Línia 2: Foment de l’escolarització bressol municipal per al curs 2017-2018.

La quantia de la línia es distribuirà amb l’aplicació dels quatre criteris següents:
1. Un import màxim per establiment de centres bressol municipals
2. En funció de l’esforç de despesa municipal en escolarització bressol
3. Una quantitat màxima per presència de polítiques actives de foment de
l’escolarització bressol
4. Una quantitat mínima i estimativa en funció del volum i de les condicions de
l’alumnat bressol municipal del curs 2017-2018.
3. En compliment a les bases específiques, emplenar el Annexos 2, 3 i 4 que hauran
d’adjuntar-se a la sol.licitud de subvenció mitjançant el Portal de Tràmits de la
plataforma electrònica de la Diputació de Barcelona.
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4. Elevar el contingut d’aquesta Resolució a la propera Junta de Govern Local que es
realitzi per a la seva ratificació.

7. Ratificar el decret núm. 7633, de 13 de setembre de 2018 pel qual s’accepta la
subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de
titularitat de la Corporació Local per al curs escolar 2016-2017
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 7633, de 13
de setembre:
Fets
1. En data 12 de març de 2017, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General de Centres Públics, ens fa arribar un escrit informantnos de la convocatòria de subvenció per al sosteniment del funcionament dels
Conservatoris de Música de les Corporacions Locals, curs 2016-17.
2. En sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa, de data 20 d’abril
de 2018, s’aprova sol.licitar l’esmentada subvenció.
3. En data 26 de juliol de 2018, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya emet un escrit comunicant-nos que ens concedeixen una subvenció per al
sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de titularitat de la
corporació local per al curs 2016-20167 l’import màxim del qual és de 395.799,15 €.
4. Per tal de poder tramitar la justificació, cal que l’òrgan competent, n’aprovi
l’acceptació abans de la data límit de justificació, 28 de setembre de 2018.
5. El director de Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa n’ha emès
informe.

un

Fonaments de dret
1. De conformitat a allò previst a la llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de
novembre.
2. D’acord a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector
públic de Catalunya.
3. De conformitat a la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del
Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre eliminant la previsió anterior conforme les
subvencions directes per quantia superior a 50.000,00 € s’havien de formalitzar
mitjançant conveni.
4. Com a alcalde president de l’Ajuntament de Terrassa, en virtut de les atribucions que
disposa l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
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DECRETO:
1. Acceptar la subvenció
concedida pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de
Música de titularitat de la Corporació Local per al curs escolar 2016-2017 per un
import màxim de TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTANOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (395.799,15 €).
2. Iniciar els tràmits necessaris per a la seva justificació, que té com a data límit el dia
28 de setembre de 2018.
3. Elevar el contingut d’aquest Decret a la propera Junta de Govern Local que es
realitzi, per a la seva ratificació.

8. 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 i deu minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Isidro Colás Castilla
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L'alcalde - president

Alfredo Vega i López
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