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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig

19/2018

14 DESEMBRE 2018

El catorze de desembre 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.

Adrián Sánchez Morales
Javier García Romero
Jordi Rueda Muñoz

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 Félix Gómez Munné, com a
interventor general.

Eva Candela López
Membres excusats
Alfredo Vega López
Manuel Giménez Guardia
Gracia García Matute
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Félix Gómez Munné

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

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 23 de novembre de 2018
(18/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 23 de novembre de 2018
(18/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificació del decret núm. 9089 de 08/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 388/2018, en el marc de l'expedient HADI
253/2017, incoat respecte l’habitatge de la carretera de Montcada, núm. 522, 5è
1a, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
522

Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9089 de 08
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 388/2018 , interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco José Abajo
Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la
reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat Sareb, SA interposa
recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 3745 i 6042 de 2 de
maig i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades 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 253/17, incoat respecte l’habitatge de la carretera de Montcada, núm.
522, 5è 1a , de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest. Mitjançant les
citades resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala de l’habitatge,
un cop concloses les actuacions prèvies i posteriorment, es desestimaven totes les
al·legacions presentades per la propietat, declarant que quedava acreditat que
l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa justificada, per un
període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb SA perquè adoptés
les mesures necessàries per corregir aquesta situació de desocupació. També se li
girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient,
advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes
que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 30
d'octubre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 388/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 3745 i 6042 de 2 de maig i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
253/17, incoat respecte l’habitatge de la carretera de Montcada, núm. 522, 5è 1a , de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
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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 388 /2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm.
9 de Barcelona.
CINQUÈ.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local
3. Ratificació del decret núm. 9548 de 21/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 387/2018, en el marc de l'expedient HADI
311/17, incoat respecte l’habitatge del carrer de Sant Damià núm. 185, 1r 2ª, de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9548 de 21
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 387/2018, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco José Abajo
Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la
reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat Sareb, SA interposa
recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 3706 i 6063 de 2 de
maig i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades 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 311/17, incoat respecte l’habitatge del carrer de Sant Damià núm. 185,
1r 2ª, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest. Mitjançant les
citades resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala de l’habitatge,
un cop concloses les actuacions prèvies i, posteriorment, es desestimaven totes les
al·legacions presentades per la propietat, i es declarava que quedava acreditat que
l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa justificada, per un
període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb SA perquè adoptés
les mesures necessàries per corregir aquesta situació de desocupació. També se li
girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient,
advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes
que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 3

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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 en data 8 de
novembre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 387/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 3706 i 6063 de 2 de maig i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
311/17, incoat respecte l’habitatge del carrer de Sant Damià, núm. 185, 1r 2ª , de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
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 387/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local
4. Ratificació del decret núm. 9549 de 21/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 394/2018, en el marc de l'expedient HADI
260/2017, incoat respecte l’habitatge del carrer d’Adra núm. 12, de Terrassa, per
la presumpta utilització anòmala d’aquest.
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9549 de 21
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 394/2018, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco
José Abajo Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos
procedentes de la reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat
Sareb, SA interposa recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 2135
i 6061 de 12 de març i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades per la tinent
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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 260/17, incoat respecte l’habitatge del carrer
d’Adra núm. 12, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
Mitjançant les citades resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala
de l’habitatge, un cop concloses les actuacions prèvies i posteriorment, es
desestimaven totes les al·legacions presentades per la propietat, declarant que
quedava acreditat que l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb
SA perquè adoptés les mesures necessàries per corregir aquesta situació de
desocupació. També se li girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per
la incoació de l’expedient, advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient
sancionador amb multes que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 7 de
novembre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 394/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 2135 i 6061 de 12 de març i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
260/17, incoat respecte l’habitatge del carrer d’Adra núm. 12, de Terrassa, per la
presumpta utilització anòmala d'aquest.
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. Carme Ribas Buyo, 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 394/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de
Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local
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5. Ratificació del decret núm. 9819 de 28/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 394/2018, en el marc de l'expedient HADI
259/2017, incoat respecte l’habitatge del carrer Ample núm. 276, de Terrassa, per
la presumpta utilització anòmala d’aquest.
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9819 de 28
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 394 /2018, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco José Abajo
Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la
reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat Sareb, SA interposa
recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 2134 i 6060 de 12 de
març i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades 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 259/17, incoat respecte l’habitatge del carrer Ample núm. 276, de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest. Mitjançant les citades
resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala de l’habitatge, un cop
concloses les actuacions prèvies i posteriorment, es desestimaven totes les
al·legacions presentades per la propietat, declarant que quedava acreditat que
l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa justificada, per un
període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb SA perquè adoptés
les mesures necessàries per corregir aquesta situació de desocupació. També se li
girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient,
advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes
que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 16 de
novembre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 394/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 2134 i 6060 de 12 de març i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
259/17, incoat respecte l’habitatge del carrer Ample núm. 76, de Terrassa, per la
presumpta utilització anòmala d'aquest.
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.
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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. Carme Ribas Buyo, 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 394/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.
6. Ratificació del decret núm. 9820 de 28/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 407/2018, en el marc de l'expedient HADI
246/17, incoat respecte l’habitatge del carrer Isaac Peral, núm. 36, 2n B de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9820 de 28
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 407/2018B. El procurador dels Tribunals, el Sr. Francisco José Abajo Abril, ha
interposat recurs contenciós administratiu, en nom i representació de la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb, SA)
contra la Resolució núm. 6049 de 10 de juliol de 2018, dictada 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 246/17, incoat respecte l’habitatge del carrer Isaac Peral,
núm. 36, 2n B de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest. La citada
resolució acreditava l’ús anòmal de l’habitatge, requeria a la Sareb perquè iniciés les
mesures necessàries per corregir l’anòmala situació de l’ immoble, es girava la
quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient i
s’advertia a l’entitat bancària de la possibilitat d’incoar-se el corresponent expedient
sancionador amb la interposició de multes de fins a 500.000 euros en el cas de no
donar compliment als requeriments fets.
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 en data 15 de
novembre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
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PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 407/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de
Barcelona, contra la Resolució núm. 6049 de 10 de juliol de 2018, dictada 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 246/17, incoat respecte l’habitatge del carrer
d’Isaac Peral, núm. 36, 2n B , de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala
d'aquest.
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 dels 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 407/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 7
de Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local
7. Ratificació del decret núm. 9821 de 28/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 413/2018, en el marc de l'expedient HADI
277/2017, incoat respecte l’habitatge del carrer de Lepant, núm. 26, de Terrassa,
per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
522

Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9821 de 28
de novembre de 2018:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 413/2018, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco
José Abajo Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos
procedentes de la reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat
Sareb, SA interposa recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 3750
i 6065 de 2 de maig i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades 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 277/17, incoat respecte l’habitatge del carrer
de Lepant, núm. 26, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
Mitjançant les citades resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala
de l’habitatge, un cop concloses les actuacions prèvies i, posteriorment, es
desestimaven totes les al·legacions presentades per la propietat, i es declarava que
quedava acreditat que l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa
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justificada, per un període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb
SA perquè adoptés les mesures necessàries per corregir aquesta situació de
desocupació. També se li girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per
la incoació de l’expedient, advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient
sancionador amb multes que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 13 de
novembre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència
DECRETA
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 413/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 3750 i 6065 de 2 de maig i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
277/17, incoat respecte l’habitatge del carrer de Lepant núm. 26 , de Terrassa, per la
presumpta utilització anòmala d'aquest.
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 dels Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, 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 413/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local
8. Ratificació del decret núm. 9822 de 28/11/2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 415/2018, en el marc de l'expedient HADI
446/2013, incoat respecte l’habitatge del carrer de Marconi núm. 290, 1r 1ª, de
Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
522

Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9822 de 28
de novembre de 2018:
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ens ha tramès escrit mitjançant
el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós administratiu
CORE 415 /2018, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr Francisco José Abajo
Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la
reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat, l’entitat Sareb, SA interposa
recurs contenciós administratiu contra les Resolucions núm. 2128 i 6344 de 12 de
març i 19 de juliol de 2018 respectivament, dictades 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 446/13, incoat respecte l’habitatge del carrer de Marconi núm. 290, 1r
1ª, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest. Mitjançant les citades
resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala de l’habitatge, un cop
concloses les actuacions prèvies i, posteriorment, es desestimaven totes les
al·legacions presentades per la propietat, declarant que quedava acreditat que
l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa justificada, per un
període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb SA perquè adoptés
les mesures necessàries per corregir aquesta situació de desocupació. També se li
girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per la incoació de l’expedient,
advertint-li que es podria iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes
que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 16
d'octubre de 2018 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència:
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 415/2018,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 2128 i 6344 de 12 de març i 19 de juliol de
2018 respectivament, dictades 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
446/13, incoat respecte l’habitatge del carrer de Marconi núm. 290, 1r 1ª, de Terrassa,
per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
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 que 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
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els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós
administratiu CORE 415/2018, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 5
de Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.

9. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018.
522

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Atès que l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament per l’any 2018 ha de ser
aprovada d’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com les determinacions de l’article 25 del
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
En compliment del que estableix l’article 19 de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Vist l’informe emès per la Direcció de Serveis d’Organització i Recursos Humans en
data 30 de novembre de 2018, que proposa que sigui aprovada l’Oferta Pública
d’Ocupació per al 2018 que contingui les places que tot seguit es relacionen, en
execució d’allò disposat a la Llei 8/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018.
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 l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018 , amb el següent
detall:
A.- Taxa de reposició ordinària (100%):
FUNCIONARIS (Convocatòria Lliure)
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NÚM.
PLACES

GRUP

CATEGORIA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

PROCES
SELECTIU

Administració
Especial
Administració
General
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial

Serveis
Especials
Administrativa

Policia
Municipal
-

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Tècnica

Comeses
Especials
Comeses
Especials
Comeses
Especials
Personal
d’Oficis
Personal
d’Oficis
Tècnica
Diplomada
Tècnica
Superior
Tècnica
Superior
Tècnica
Superior

Oposició
Lliure
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició
ConcursOposició

1

C2

Agent

1

C1

Administratiu/va

2

APG

1

C2

1

C2

3

APG

Oficial d’Ofici

1

APG

Peó d’Ofici

1

A2

Arquitecte/a tècnic/a

1

A1

1

A1

1

A1

Tècnic/a
Superior
Arquitectura
Tècnic/a
Superior
Dret
Tècnic/a
Superior
Psicologia

Ajudant de serveis
Auxiliar tècnic/a de
gestió
Oficial tècnic

Tècnica
Tècnica
Tècnica

LABORALS (Convocatòria lliure)
NÚM.
PLACES

GRUP

1
1

C1
A2

CATEGORIA
Educador/a
Mestre/a

PROCES SELECTIU
Concurs-Oposició
Concurs-Oposició

B.- Taxa de reposició addicional (8%)
FUNCIONARIS (Convocatòria Lliure)
NÚM.
PLACES

GRUP

1

C2

CATEGORIA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Auxiliar tècnic/a
de gestió

Administraci
ó Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

PROCES
SELECTIU
ConcursOposició

C.- Places a estabilitzar en aplicació del mecanisme d’estabilització de l’ocupació
temporal de l’article 19.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018 restringida a sectors concrets i ocupades ininterrompudament
al menys els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017:
FUNCIONARIS
NÚM.
PLACES
2

GRUP

CATEGORIA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

C1

Administratiu/va

Administració
General

Administrativa

-
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2

APG

Agutzil

Administració
General

Subalterna

-

ConcursOposició

1

APG

Agutzil

Administració
General

Subalterna

-

2

APG

Ajudant de Serveis

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició
en torn de
reserva
ConcursOposició

3

A2

Arquitecte/a
tècnic/a

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

ConcursOposició

8

C2

Auxiliar
biblioteca

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició

3

C2

Auxiliar tècnic

Tècnica

30

C2

Auxiliar tècnic/a de
gestió

Administració
Especial
Administració
Especial

Serveis
Especials

Tècnica
Auxiliar
Comeses
Especials

ConcursOposició
ConcursOposició

3

C2

Auxiliar tècnic/a de
gestió

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

3

APG

Conserge

Administració
Especial

Serveis
Especials

Personal
d’Oficis

ConcursOposició
En torn de
reserva
ConcursOposició

2

A2

Diplomat/da
Educació Social

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

ConcursOposició

10

A2

Diplomat/da Treball
Social

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

ConcursOposició

3

A2

Enginyer/a tècnic/a

Tècnica

1

APG

Oficial d’Ofici

Administració
Especial
Administració
Especial

Serveis
Especials

Tècnica
Diplomada
Personal
d’Oficis

ConcursOposició
ConcursOposició

6

C2

Oficial tècnic/a

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició

1

APG

Peó d’ofici

Administració
Especial

Serveis
Especials

Personal
d’Oficis

ConcursOposició

8

C1

Tècnic/a auxiliar de
biblioteca

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició

11

A2

Tècnic/a
Mig

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Diplomada

ConcursOposició

1

C1
A1

Administració
Especial
Administració
Especial

Tècnica

5

Tècnic/a
Especialista
Tècnic/a Superior

Tècnica
Auxiliar
Tècnica
Superior

ConcursOposició
ConcursOposició

1

A1

Tècnic/a Superior
Ciències Informació

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

ConcursOposició

1

A1

Tècnic/a
Dret

Superior

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

ConcursOposició

2

A2

Tècnic/a Superior
Psicologia

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

ConcursOposició

1

C2

Auxiliar
mediació

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició

1

C2

Informador/a

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició

3

C2

Oficial de Serveis

Administració
Especial

Serveis
Especials

Comeses
Especials

ConcursOposició
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1

C1

Tècnic/a
delineant

auxiliar

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Auxiliar

ConcursOposició

1

A1

Tècnic/a Superior
de Gestió

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Superior

ConcursOposició

9

C1

Tècnic/a Auxiliar

Administració
Especial

Tècnica

Tècnica
Auxiliar

ConcursOposició

LABORALS
NÚM.
PLACES

GRUP

CATEGORIA

PROCES SELECTIU

5

C1

EDUCADOR/A

Concurs-Oposició

1

A2

MESTRE/A

Concurs-Oposició

SEGON.- Donar el tràmit adient a la present resolució per a la seva efectivitat.
Això no obstant, la Junta de Govern Local amb el seu superior criteri acordarà allò que
cregui més convenient.
10. Ratificar resolució núm. 10070/2018 de 5 de desembre relativa a l’aprovació
del conveni de col·laboració amb Creu Roja, per a l’Atenció infància en risc, els
joves, suport i acompanyament a gent gran i programa alimentació, previst al
Conveni Marc. GESAD 80/2018
GESA522

Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 10070, de
5 de desembre de 2018:
Identificació de l’expedient
Expedient GESAD 80/2018 relatiu a l’aprovació d’un conveni de col·laboració i
l’atorgament d’una subvenció a Creu Roja Terrassa pels projectes d’atenció a la
infància, els joves, la gent gran i programa d’alimentació a l’empara del protocol de
col·laboració amb Creu Roja per a la concreció de les accions conjuntes d’interès
públic a realitzar l’any 2018.
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja varen signar un conveni de col·laboració per
dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats d’ambdues
entitats per assumptes d’interès públic aprovat per la Junta de Govern Local amb data
23 de maig de 2014.
2. El 13 de juliol de 2018 es va aprovar el protocol de col·laboració amb Creu Roja per
a la concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar l’any 2018.
3. Les aportacions municipals i la forma de gestió específiques per a cada actuació
prevista a l’acord Segon d’aquest conveni/protocol, es concretaran en la tramitació de
cada projecte.
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4. El protocol esmentat concreta les accions conjuntes en el marc de les competències
del servei de Serveis Socials, pels projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent
gran i programa d’alimentació, entre d’altres, i consistent en:
a) Atenció a la infància en risc en el Centre de Mediació Social (CMS), mitjançant la
realització d’activitats socioeducatives estables per a la inclusió dels infants en situació
de risc, conflicte i/o dificultat social, afavorint el seu desenvolupament integral. (TRET
333/2018)
b) Programa alimentació, garantir la correcta alimentació a famílies mitjançant targetes
de prepagament. La finalitat de la targeta pre-carregada és garantir l’accés a
l’alimentació fresca i variada, dignificant i normalitzant el dret de rebre una ajuda
alimentaria, mitjançant el lliurament detargetes pre- recarregades per la realització
d’una compra autònoma.
El projecte té un caràcter preventiu i vol aconseguir l’apoderament i l’autonomia de les
famílies, que inclou:
−

Atenció a la infància en risc per garantir la correcta alimentació de nens i nenes
entre 0 i 6 anys mitjançant targetes de prepagament.

−

Dispositius estiu

(TRET 334/2018)
c) Atenció a joves per garantir la correcta alimentació de joves entre 12 i 18 anys,
proporcionant un àpat equilibrat al dia a l’hora de dinar als Instituts on estudien. (TRET
335/2018)
d) Projecte de suport a persones grans sense suport familiar, i/o dependència,
realitzant serveis d’acompanyaments individuals de caire continuat i/o puntual (Soledat
No Volguda), realització de tallers. (TRET 336/2018)
5. Per tal de gestionar i determinar les aportacions i les condicions específiques pels
projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent gran i programa d’alimentació, s’ha
elaborat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja.
6. Per fer front als compromisos establerts en aquest conveni, hi ha crèdit suficient a
l’aplicacions pressupostàries 3313.23103.48968 i 3313.23102.48000.
7. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe, en que proposa
l’aprovació de la minuta del conveni i l’atorgament d’aquestes aportacions.
Fonaments de dret
1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003.

3.

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.
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4.

Bases i convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i serveis, 2018

5.

Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

6.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja, per al
desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, aprovat per la
Junta de Govern en data 23 de maig de 2014.

7.

Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a la
concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar l’any 2018.

8.

Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

9.

Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.

10. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència.
11. Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
12. Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social.
13. Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret
2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la
Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels
Estatuts de la mateixa.
14.

Decret de delegacions d’alcaldia número 10222, de data 1 de desembre de 2017.

Resolució
Per tot això, resolc:
1. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja per als projectes d’atenció a la infància en risc, els joves, suport i
acompanyament a la gent gran i programa d’alimentació a l’empara del protocol de
col·laboració amb Creu Roja per a la concreció de les accions conjuntes d’interès
públic a realitzar l’any 2018, que consta a l’expedient.
2. Atorgar la quantitat de 263.644,84 € a Creu Roja amb NIF Q2866001G, pels
projectes d’atenció a la infancia en risc, els joves, suport i acompanyament a la gent
gran i programa d’alimentació 2018, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i per
els imports que s’indiquen

Expedient
Atenció a infància en risc
TRET 333/2018
Programa Alimentació
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TRET 334/2018
Atenció a joves
TRET 335/2018
Suport i acompanyament a
gent gran
TRET 336/2018

3313.23102.48000
36.898,84

3313.23102.48000

12.975,00

3313.23103.48968

2. Satisfer el 80% de la subvenció atorgada, és a dir 210.915,87 €, en el moment de
l’aprovació de la subvenció en concepte de primer pagament, i el 20% restant prèvia
justificació de la totalitat de la subvenció atorgada.
3. La justificació de l’activitat es farà amb la presentació de la documentació que es
relaciona:
La justificació de l’activitat es realitzarà d’acord amb el què preveu l’article 74 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, d’acord amb el previst a la base 23 de les Bases
de concessió de subvencions i d’acord amb el conveni de col·laboració aprovat al punt
primer amb la presentació de la documentació que es relaciona:
−
−
−
−
−
−

Memòria justificativa de la subvenció, que inclou la memòria descriptiva de
l’activitat, les dades de beneficiaris, el compte justificatiu simplificat.
Declaració de la retribució del òrgans de direcció o administració (per a
subvencions de més de 10.000€), si escau.
La justificació econòmica es farà d’acord amb la modalitat que correspongui.
Les factures i altres comprovants de despesa hauran d’estar datats dins el
període d’execució del projecte, activitat o servei subvencionat.
En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb les nòmines i
les liquidacions a la Seguretat Social, TC 1 i TC 2, corresponents a les persones
i els períodes justificats.
El termini de justificació serà dos mesos des de la finalització de l’activitat i com
a màxim el dia 28 de febrer de 2019.

D’acord amb el que estableix la base 15 les despeses han de respondre a la
naturalesa de l’activitat subvencionada.
4. Satisfer la resta de l’aportació econòmica, 52.728,97 €, quan Creu Roja presenti els
justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat
subvencionada, tot i que es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
5. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.
6. Donar compte d’aquests acords als interessats.
11. Ratificació del decret núm. 9551/2018 de 14 de novembre relatiu a
l’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona en concepte de
finançament per al funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal
període 2016-2018.
522
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Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 9551 de 14
de novembre de 2018:
DECRET
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. L’Ajuntament de Terrassa per decret d’Alcaldia número 7482 de 3 de setembre de
2018, i ratificat a la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2018, aprova
sol.licitar l’esmentada subvenció, d’acord a la base 5 de les bases específiques
d’aquesta convocatòria.
4. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 8 de
novembre de 2018, s’aprova la concessió de la convocatòria de subvencions
9753/18, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la
demarcació de Barcelona, línia 1 i 2, període 2016-2018.
5. La cap del Servei de Programació Econòmica i Administració del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, n’ha emès un informe favorable.
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.
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
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finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat
municipal pel període 2016-2018.
5. De conformitat a l’Anunci de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de 8 de novembre de 2018, s’aprova la concessió de la
convocatòria de subvencions 9753/18, per al finançament de les escoles bressol
de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i 2, període 20162018.
6. 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. Acceptar de la Diputació de Barcelona la subvenció de concessió directa amb
concurrència, amb el codi de la convocatòria número 201820185120009753,
consistent en dues línies i pels imports següents:
•
•

Línia 1, del sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions
del curs escolar 2016-2017: 333.086,72 €
Línia 2, de foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del
curs escolar 2017-2018:
161.186,47 €

Sent un total concedit de 494.273,19 €.
2. Com a conseqüència de l’acord anterior, i d’acord a la base 15 de les bases
específiques d’aquesta convocatòria, cal presentar a la Diputació de Barcelona,
l’acceptació d’aquests ajuts econòmics abans del dia 21 de novembre de 2018
mitjançant el model normalitzat d’acceptació.
3. Elevar el contingut d’aquesta Resolució a la propera Junta de Govern Local que
es realitzi per a la seva ratificació.
12 . Aprovar acceptació de la subvenció la Diputació de Barcelona, per a la
gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa. SUBIN
59/2018.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Identificació de l’expedient
Expedient SUBIN 59/2018, relatiu a l’acceptació de l’increment de l’aportació
econòmica de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la gestió de
les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona
per a 2018.
Fets
1. El Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, aprovat per acord de la Junta
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de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011, en la seva disposició
transitòria preveu que la Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel
personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament.
2. Les biblioteques de Terrassa que formen part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província compleixen amb els requeriments mínims establerts en
aquest conveni formalitzat amb la Diputació de Barcelona.
3. La Diputació de Barcelona ha notificat el Decret núm. 6970/18, de 9 de juliol de
2018, de la presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova l’atorgament
per concessió directa d’una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i
“Districte 6” d’aquest municipi, per import total de 478.715,00 euros per a l’any 2018.
4. Per dictamen de data 19 d’octubre de 2018, es va acceptar la subvenció de
478.715,00 euros atorgada per la Diputació de Barcelona per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona per a
2018.
5. La Diputació de Barcelona ha notificat el Decret núm. 11143/18, de 29 d’octubre de
2018, de la presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova l’increment de
l’aportació econòmica als ajuntaments que formen part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Província, com a compensació econòmica de l’increment de sous
aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l’estat per a 2018 i l’increment del
Producte Interior Brut aprovat per Acord del Consell de Ministres del 13 de juliol de
2018, pel personal bibliotecari titulat contractat directament pels ajuntaments.
Dades de la subvenció
Objecte de la subvenció: Finançament de diversos llocs de treball adscrits a
Biblioteques
Servei responsable del projecte: Servei de Cultura
Sol·licitud: Atorgament directe previst al Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi,
aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
Import sol·licitat: No correspon
Import atorgat: 2.962,35 euros ( increment ) + 478.715,00 ( dictamen d’aprovació
19/10/2018).
Ingrés previst al pressupost : 472.855,00 €
Pressupost de l’actuació: 551.385,52 €, cost del personal de biblioteques
subvencionat, a càrrec del capítol 1
Aportació municipal: L’aportació municipal per aquest concepte és de 69.708,17 €,
corresponent a la diferència entre el cost dels llocs de treball subvencionats per la
Diputació, i el cost previst.
Disposició de crèdit: Hi ha crèdit suficient al capítol 1, codi programa 5451.33211
(Biblioteques i lectura)
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Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
Forma de cobrament: Prèvia justificació.
Termini de justificació: en dos terminis,
-

1a. Justificació el 30 d’octubre de 2018 ( De les obligacions reconegudes entre
l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018). Ja realitzada la justificació.

-

2a. Justificació el 28 de febrer de 2019 ( De les obligacions reconegudes entre
l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2018).

6. Vist l’informe tècnic emès per la directora del Servei de Cultura en data 30 de
novembre d’enguany.
Fonaments de dret
1. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa
en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, aprovat per acord de la Junta de
Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
2. Decret núm. 6970/2018, de 9 de juliol de 2018, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, pel qual s’aprova l’atorgament de subvencions a favor de diversos
ajuntaments per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Província.
3. Decret núm. 11143/2018, de 29 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Diputació
de Barcelona, pel qual s’aprova l’increment de l’aportació econòmica
de la
subvencions a favor de diversos ajuntaments per a la gestió de les biblioteques de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
5. Decret de l’Alcalde-President núm. 10222, de 1 de desembre de 2017.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents,
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 2.962,35 € (dos mil nou-cents seixanta-dos
euros amb trenta-cinc cèntims d’euro) atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la
gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, per l’increment de
l’aportació econòmica als ajuntaments que formen part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Província, com a compensació econòmica de l’increment de sous
aprovat per la Llei de Pressupostos Generals d l’estat per a 2018 i l’increment del
Producte Interior Brut aprovat per Acord del Consell de Ministres del 13 de juliol de
2018, per al personal bibliotecari titulat contractat directament pels ajuntaments.”
d’aquest municipi, que es desglossa en :

PROJECTE
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Finançament de diversos llocs de
treball de Biblioteques

551.385,52 €

478.715,00 € (dictamen
d’aprovació 19/10/2018)
2.962,35 € (increment)

SEGON.- INGRESSAR l’import de 2.962,35
5451.33211.46100 Servei de Cultura, Biblioteques

€

al

compte

pressupostari

TERCER.- Adscriure el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:

SERVEI DE CULTURA - BIBLIOTEQUES
NOM
LLOC DE TREBALL
Maria Gental Morral
Montse de la Torre
García
Montse Llovera
Montserrat

% imputat

Directora BCT-Xarxa -

100 %

Sotsdirecció BCT

100 %

Directora de Biblioteca de Districte 2

100 %

Nuria Mancho Castaño

Directora de Biblioteca de Districte 3

100 %

Caridad Martín Jiménez

Directora de Biblioteca de Districte 4

100 %

Laura Mayor Lara
Daniel Arredondo
Sánchez

Directora de Biblioteca de Districte 6

100 %

Bibliotecari

100 %

Agnès Peiró Pinto
Marta Martí Lanuza
Ellisabet Torrell Morera
Gemma Vidal Saba

Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria

100 %
100 %
100 %
100 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte i les necessitats del servei.
No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.
13 . Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel SOC per a la realització del Programa “30 Plus”.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 14 de setembre de 2018 va presentar una sol·licitud

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 22

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

de subvenció per portar a terme el Programa “30 Plus” d’acord la Resolució
TSF/1926/2018, d’1 d’agost, , per la qual s'obre la convocatòria per al 2018 per a la
concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores del
Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
L’acord va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 d’octubre de
2018.
En data 24 d’octubre de 2018 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la realització del
Programa “30 Plus”.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
29 de novembre de 2018, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017
A C O R D S:
Primer.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de
la subvenció de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL TRES CENTS QUARANTACINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (255.345,45€) atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 24 d’octubre, per a la realització
del Programa “30 Plus”.
Segon.- En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.
14 . Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel SOC per a la contractació de 2 agents d’ocupació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 25 de setembre de 2018 va presentar una sol·licitud
de subvenció per portar a terme el Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local AODL, d’acord la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local. L’acord va ser aprovat per la Junta de
Govern Local, en sessió del dia 19 d’octubre de 2018.
En data 16 de novembre de 2018 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la pròrroga d’agents
d’ocupació i desenvolupament local per un import de 62.752,08€
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
29 de novembre de 2018, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
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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 proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de
la subvenció de 62.752,08€ atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la
contractació de agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2018,
amb un cost total de 94.950,41€.
Segon.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del
programa, per valor de 32.198,33€ anirà amb càrrec al pressupost de 2018 de Foment
de Terrassa SA, i a les previsions per a l’exercici 2019.
15. Ratificar resolució núm. 10199/2018 de 22 de novembre que aprova el
conveni amb la Diputació de Barcelona per a la formalització i regulació de la
concessió del recurs Projectes de cooperació al desenvolupament i drets
humans per a la realització de l’actuació “Reforç de les capacitats de la policia
municipal sobre protecció civil dels municipis libanesos. INSU 03-12/2018
GESA522

Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 10199, de
22 de novembre de 2018:
RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Expedient INSU 03-12/2018, referent al conveni amb la Diputació de Barcelona per a
la formalització i regulació de la concessió del recurs Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2018, es va acceptar
el suport econòmic de 25.676,75 € per al 2018 i de 24.323,25 € per al 2019 atorgat per
la Diputació de Barcelona per a l’actuació Reforç de les capacitats de la policia
municipal sobre protecció civil dels municipis libanesos dins del recurs Projectes de
cooperació al desenvolupament i drets humans.
2. La Diputació de Barcelona ha aprovat, per resolució de la seva Junta de Govern de
19 de juliol de 2018, la minuta d’un conveni mitjançant el qual es formalitza i regula
l’ajut, tal i com estableix el punt 15 de l’acord que aprova la seva concessió.
3. En data 10 d’octubre de 2018 es va tramitar la sol·licitud de generació de crèdit de
l’aportació de la Diputació de Barcelona per aquesta activitat per a l’any 2018.
4. Al llarg de l’any 2019 es tramitarà la generació de crèdit corresponent a aquest
període.
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5. La formalització d’aquest conveni comporta una aportació municipal total de
41.098,00 €, d’acord amb el detall següent:
Total
TOTAL DESPESES
Personal – Aportació
municipal
Cap 4 – Aportació municipal
Cap 4 – Subvenció Diputació
Contrapart (Cités Unies
Liban)
6. La despesa de
3467.91203.48902.

capítol

115.563,00

4

va

a

2018
2019
73.399,75
42.163,25

10.798,00
30.300,00
50.000,00

6.398,00
30.300,00
25.676,75

4.400,00
0,00
24.323,25

24.465,00

11.025,00

13.440,00

càrrec

de

l’aplicació

pressupostària

7. En el pacte 2 del conveni que es proposa aprovar, relatiu a les obligacions de les
parts, diu que l’aportació de l’ens beneficiari serà de 65.563,00 euros. Aquest import és
la suma de l’aportació de l’Ajuntament de Terrassa i l’aportació de la contrapart (Cités
Unies Líban/BTVL).
8. L’Ajuntament de Terrassa haurà de justificar la seva aportació i la de la contrapart.
9. L’aportació que la Diputació de Barcelona pagarà a l’Ajuntament de Terrassa,
s’haurà de transferir íntegrament a Cités Unies Liban/BTVL, d’acord amb el pacte 2 del
conveni.
10. Als efecte de regular l’aportació de l’ajuntament de Terrassa i de la Diputació de
Barcelona a la contrapart es tramitarà un conveni amb Cités Unies Liban/BTVL.
11. El cap de Solidaritat i Cooperació Internacional ha emès la memòria justificativa
sobre la conveniència de signar el conveni amb la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
1. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
2. Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic
3. 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.
4. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 170/18, de 26 d’abril de
2018 (anunci al BOPB de 7 de maig de 2018)
5. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa de 13 de juliol de 2018.
6. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia núm. 10222 d’a de desembre de
2017
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ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Resolució
Per tot això, resolc
1. Aprovar la minuta del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la formalització i
regulació de la concessió del recurs Projectes de cooperació al desenvolupament i
drets humans per a l’actuació Reforç de les capacitats de la policia municipal sobre
protecció civil dels municipis libanesos.
2. Tramitar aquesta Resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.
16 . 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 quinze minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.
Vist i plau
El secretari
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros
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Alfredo Vega i López
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