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Membres assistents
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno

04/2019

22 FEBRER 2019

El vint-i-dos de febrer de l’any dos mil dinou, 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 .

Marc Armengol i Puig
Javier García Romero
Eva Candela López

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.

Jordi Rueda Muñoz
Manuel Giménez Guardia
Gracia García Matute
Membres excusats

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.

Adrián Sánchez Morales
Altres assistents

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.

Óscar González Ballesteros
Félix Gómez Munné
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Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.
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1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 8 de febrer de 2019 (3/2019).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 8 de febrer de 2019 (3/2019),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 79/2018, IPMA
171/2018, IPMA 367/2018, IPMA 101/2018)

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 79/2018):

A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

FETS
1. La senyora [...] és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa, de nom Athos i amb microxip 985113001259486, inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia – ANICOM des del dia 7 de novembre de 2017 i no posseeix
la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos, tot i que ha estat requerida pel Servei de Protecció de la salut en data 18 de
desembre de 2017 i en data 12 d’abril de 2018 perquè la sol·liciti i aporti tota la
documentació necessària per tramitar-la.
2. En data 25 de setembre de 2018, mitjançant la resolució número 7735, es va incoar
un expedient sancionador com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en tenir un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense
posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en base a la consulta efectuada al
Registre general d'animals de companyia – ANICOM el dia 20 de setembre de 2018 i
la consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de
Terrassa, ambdues en data 20 de setembre de 2018, i es proposava la imposició d’una
sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
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D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en les fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar al seu
domicili el dia 8 d’octubre de 2018.
3. En data 16 d’octubre de 2018 la senyora [...] va sol·licitar la llicència administrativa,
però no va aportar tota la documentació necessària per poder tramitar-la, atès que el
rebut de pagament de l’assegurança estava caducat. Tanmateix no havia reconegut la
seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament amb dret a
reducció de la quantia de la sanció proposada.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Tenir un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense posseir la
llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article 44 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.

En data 18 de gener de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 18 de gener de
2019 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR a la senyora [...] una sanció de DOS MIL QUATRE-CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com
a responsable de la comissió de la infracció consistent en ser propietària d’un gos de
raça considerada com a potencialment perillosa sense posseir la llicència
administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos de raça considerada
potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
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Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i l’article 3.1 del Decret
170/2002, d’11 de juny.
SEGON.- ARXIVAR l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal
que la faci efectiva i els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 171/2018):

A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

FETS
1. El senyor [...] és propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa, de nom Luna i amb microxip 985113000469899, inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia – ANICOM des del dia 20 de setembre de 2016 i no posseeix
la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos, tot i haver estat requerit pel Servei de Protecció de la salut en data 13 de
febrer de 2018 i en data 23 d’abril de 2018 perquè la sol·liciti i aporti tota la
documentació necessària per poder tramitar-la.
2. En data 25 de setembre de 2018, mitjançant la resolució número 7731, es va incoar
un expedient sancionador al senyor [...] com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en tenir un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa sense posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, en base a la consulta
efectuada al Registre general d'animals de companyia – ANICOM i la consulta
efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de Terrassa,
ambdues en data el dia 20 de setembre de 2018, i es proposava la imposició d’una
sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
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a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 4 de desembre de 2018, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
3. Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la. Tampoc no havia reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el
pagament voluntàriament amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.

FONAMENTS JURÍDICS
1. Tenir un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense posseir la
llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article 44 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
En data 18 de gener de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 18 de gener de
2019 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al senyor [...] una sanció de DOS MIL QUATRE-CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com
a responsable de la comissió de la infracció consistent en ser propietari d’un gos de
raça considerada com a potencialment perillosa identificat amb el microxip
985113000469899 sense posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, l'article 3.1 de la Llei

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON.- ARXIVAR l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal
que la faci efectiva i els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 367/2018):
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

FETS
1. En data 19 de setembre de 2018, mitjançant la resolució número 7573, es va incoar
un expedient sancionador al senyor [...], arran de l’acta d’identificació de la Policia
Municipal de data 12 de juny de 2018, com a presumpte responsable de la comissió de
la infracció consistent en portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i
sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 12 de juny de
2018, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de cent
cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien,
se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 5 de
desembre de 2018, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
2. Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Tampoc no havia
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reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament
amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.
FONAMENTS JURÍDICS
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la
via o espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa
tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de
l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per
valor econòmic des de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a
mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.502,53 €), segons l'article 63
de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
En data 18 de gener de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual el senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.

Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 18 de gener de
2019 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l'article
13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al senyor [...] una sanció de CENT CINQUANTA EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable
de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat potencialment perillós
sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia
12 de juny de 2018, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- ARXIVAR l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als
efectes del seu compliment i els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords (Exp. IPMA 101/2018):
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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FETS
1. La senyora [...] és propietària d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa, de nom Kalesi i amb microxip 941000019445910, inscrit al Registre
municipal d'animals de companyia – ANICOM des del dia 21 de juliol de 2016 i no
posseeix la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
potencialment perillosos, tot i haver estat requerida pel Servei de Protecció de la salut
en data 14 de març de 2018 i en data 16 d’abril de 2018 perquè sol·licités la llicència
administrativa i aportés tota la documentació necessària per tramitar-la.
2. En data 25 de setembre de 2018, mitjançant la resolució número 7730, es va incoar
un expedient sancionador com a presumpta responsable de la comissió de la infracció
consistent en tenir un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense
posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça
considerada com a potencialment perillosa, en base a la consulta efectuada al
Registre general d'animals de companyia – ANICOM i la consulta efectuada al
Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de Terrassa, ambdues en
data 20 de setembre de 2018, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de
l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li
advertia de l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions,
aportar documents o bé per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de
què pretenia valdre's, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment s’indicava
que, en cas de no efectuar al·legacions dins el termini previst sobre el contingut de
l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de resolució.
D’altra banda, se li informava que si reconeixia voluntàriament la seva responsabilitat
en els fets i efectuava el pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior
a la resolució, s’aplicarien reduccions del 20% acumulables entre sí sobre l’import de
la sanció proposada.
Aquest acord, amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 17 de gener de 2019, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per
causes alienes a aquesta administració.
3. Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia
sol·licitat la llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per
tramitar-la. Tampoc no havia reconegut la seva responsabilitat en els fets ni efectuat el
pagament voluntàriament amb dret a reducció de la quantia de la sanció proposada.

FONAMENTS JURÍDICS
1. Tenir un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense posseir la
llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
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potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article 44 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i a l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció
qualificada com a molt greu, d'acord amb l'article 62.4.d) de l'Ordenança i l'article
13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de sanció per valor econòmic des
de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) fins a quinze mil
vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
En data 4 de febrer de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el
qual la senyora [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 4 de febrer de
2019 i donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Terrassa per atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord
amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa
referència a les infraccions tipificades a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR a la senyora [...] una sanció de DOS MIL QUATRE-CENTS
QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com
a responsable de la comissió de la infracció consistent en ser propietària d’un gos de
raça considerada com a potencialment perillosa identificat amb el microxip
941000019445910 sense posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o
conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON.- ARXIVAR l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal
que la faci efectiva i els recursos que corresponguin.
No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri més adient.

3. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA-COL028 carrer Colom,
28. COAP 66/2018
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
A LA JUNTA DE GOVERN
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I.- Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de data 4 de juliol de 2003, es va acordar l’aprovació definitiva del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (en endavant, POUM) que va ser
publicat en el DOGC número 4026, de data 12 de desembre de 2003.
L’abans referit instrument de planejament general delimita diversos sectors en sòl
urbanitzable delimitat, entre ells el “PA-COL28” que comprèn els terrenys situats entre
els carrers de Colom, Sant Jordi i Rambla de Sant Nebridi.
La superfície total del sector és de 4.642 m2, aproximadament, i el seu objectiu és la
disposició d’uns blocs unifamiliars, amb un nombre màxim de 88 habitatges, en la
façana del carrer Rafael Roig i un sistema d’espais verds a la zona nord del polígon,
que juntament amb la resta de terrenys de l’interior de l’illa constitueixen un parc urbà
El tram del carrer Rafael Roig i de la Rambla de Sant Nebridi que estan inclosos a
l’àmbit del polígon, ja estan a dia d’avui urbanitzats.
A l’àmbit del polígon d’actuació hi havia una nau industrial, que durant el
desenvolupament urbanístic de la zona, s’ha enderrocat amb l’atorgament previ de la
llicència corresponent.
II.- En data 6 de març de 2018 i registre d’entrada núm. 133531, la societat
CORPEDIFICACIONS, SL, va lliurar còpia del “Projecte d’urbanització del PA-COL028
Carrer de Colom, 28. Terrassa”, redactat i signat per l’enginyer de camins, canals i
ports Jordi San Millan Filbà de l’empresa Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres
Públiques, SL (EIPO), per tal de procedir a l’aprovació inicial del projecte.
En data 8 de juny de 2018 i registre d’entrada núm. 132106, la societat
ALBMARSERG INVERSIONS SL presentà escrit en el que exposà:
“SEGON que en data 06 de març de 2018, la mercantil
CORPEDIFICACIONES SL amb NIF B-64928369 i en virtut del contracte
d’opció de compra signat amb la societat ALBMARSERG INVERSIONS SL va
presentar documentació per tramitació del projecte d’urbanització del polígon
d’actuació COL 028 “carrer Colom, del Pla d’Ordenació Urbanística de
Terrassa (POUM)
TERCER que mitjançant la present, dóna conformitat i ratifica la documentació
presentada per la mercantil CORPEDIFICACIONS SL per la tramitació del
Projecte d’Urbanització del polígon d’actuació COL028, carrer Colom del Pla
d’Ordenació Urbanística de Terrassa (POUM).”
En sessió de data 22 de juny de 2018 la Junta de Govern Local adoptà l’acord
d’aprovar inicialment l’esmentat projecte, amb el benentès que amb anterioritat a
l'aprovació definitiva, s'haurà d’obtenir informe favorable de l’Agència de Residus de
Catalunya amb referència als sòls contaminats i completar els extrems continguts en
l'informe emès pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, que es concreten a continuació, tot presentant un text refós del
projecte, que incorpori el llistat d’esmenes de l’annex 1 de l’informe tècnic de data 11
de juny de 2018.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 10

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

En la mateixa sessió la Junta adoptà l’acord de requerir al promotor de la proposta per
tal que ingressés a la tresoreria municipal una fiança corresponent al 12% del
pressupost total de les obres del Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom
28 de Terrassa, per un import de noranta-cinc mil cinc-cents vint-i-tres euros amb
noranta-cinc cèntims (95.523,95 €), en concepte de garantia de les obligacions
derivades de la urbanització. I es condicionà l’aprovació definitiva del projecte a
l’ingrés de l’ esmentada fiança.
III.- El projecte ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública (Butlletí Oficial
de la Província de data 19 de juliol de 2018, als Diaris de Terrassa i El Punt Avui de
data 13 de juliol de 2018, i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler) des del 19
de juliol al 20 d’agost de 2018), i han estat sol·licitats els informes que determina la
legislació vigent.
IV.- En data 5 de novembre de 2018 (Reg. entrada 142434)
la societat
CORPEDIFICACIONS,SL va lliurar còpia del “Projecte d’urbanització del PA-COL028
Carrer de Colom, 28. Terrassa”, redactat i signat per l’enginyer de camins, canals i
ports Jordi San Millan Filbà de l’empresa Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres
Públiques, SL (EIPO), de data octubre de 2018, per tal de procedir a l’aprovació
definitiva del projecte.
L’esmentada documentació comprèn tots els documents que prescriu la legislació
vigent.
V.- Durant el període d’informació pública, es va sol·licitar a les empreses de
subministrament dels serveis afectats que es pronunciessin sobre el projecte en el
termini d’un mes, segons l’art. 89.6 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. L’informe tècnic relatiu a l’aprovació
definitiva del Projecte d’Urbanització del PA-COL028 Carrer de Colom, 28, recull els
resultats d’aquesta consulta realitzada.
VI.- El “Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer Colom 28 de Terrassa”
presentat per a la seva aprovació definitiva té un pressupost d’execució material de
sis-cents set mil tres-cents set euros amb seixanta-tres cèntims (607.307,63 €), un
pressupost d’execució per contracte de set-cents vint-i-dos mil sis-cents noranta-sis
euros amb vuit cèntims (722.696,08€) (sense IVA) i vuit-cents setanta-quatre mil
quatre-cents seixanta-dos euros amb vint-i-sis cèntims (874.462,26 €) (amb IVA).
Aquest pressupost representa un increment del 9,853% respecte al pressupost
presentat al projecte aprovat inicialment el 22 de juny de 2018, el que no suposa una
variació substancial, ni per l’import ni per l’objecte i contingut, respecte al document
aprovat inicialment i, per tant, no es considera necessari sotmetre’l novament a
informació pública.
VII.- L'informe del Cap de Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, de data 18 de desembre de 2018, és favorable a l'aprovació definitiva
del projecte d’urbanització de l’àmbit de constant referència, d'acord amb allò que
preveuen les disposicions legals d'aplicació, en concret l'article 72 del Decret legislatiu
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1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, atès que
es disposa de l’informe tècnic de valoració de l’Agència de Residus de Catalunya que
aprova el Pla de millora ambiental referent als sòls contaminants del polígon presentat
per CORPEDIFICACIONS, SL i s’han esmenat els punts definits en l’annex 1 de
l’informe tècnic de data 11 de juny de 2018 que, d’altra banda, no suposen variacions
substancials respecte al projecte aprovat inicialment.
VIII.- L' art. 89.6, en relació amb l’art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, regula el procediment per a la
tramitació dels projectes d’urbanització i estableix que els ajuntaments aproven
inicialment i definitivament aquests projectes. De conformitat amb aquest precepte,
correspon sotmetre el projecte al tràmit d’aprovació definitiva.
IX.- D’altra banda, l’article 106 del Decret legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, del Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que l’obligació de constituir una garantia per part
dels promotors, és condició d’eficàcia de l’executivitat dels projectes d’urbanització
d’iniciativa privada.
I l’art. 107.3 del mateix text legal, estableix que per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva dels projectes d’iniciativa privada, és requisit previ que s’asseguri
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per
l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
En aquest sentit, l’acord cinquè de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de
2018 requerí al promotor l’ingrès a la tresoreria municipal de l’esmentada garantia i
condicionà l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del PA-COL028 Carrer
Colom 28 a l’ingrés de la fiança esmentada.
Nogensmenys, l‘article 161 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme estableix que l'aprovació definitiva del projecte en
què es faci constar l'afecció de les finques resultants al pagament del saldo de la
liquidació definitiva de les despeses d'urbanització i les altres despeses del projecte
implica la cancel·lació de les garanties prestades als efectes previstos en l'article 101.3
de la Llei d'urbanisme, davant el fet que a partir de l’aprovació del Projecte de
reparcel·lació son les pròpies finques de resultat les que garanteixen aquesta
circumstància, garantia aquesta de major abast que la fiança del 12%, no només pel
seu caràcter propter rem sinó sobretot perquè cobreix la totalitat de les despeses
d’urbanització i no únicament l’esmentat percentatge, que en tot cas quedaria subsumit
en aquell.
En el present supòsit no consta que el promotor hagi efectuat l’ingrès a la tresoreria
municipal de l’esmentada garantia. Això no obstant, el Projecte de Reparcel·lació del
PA-COL028 Carrer Colom 28 va ser aprovat definitivament per acord de la Junta de
Govern Local de data 25 de gener d’enguany, en el que es fa constar l'afecció de les
finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses
d'urbanització i les altres despeses del projecte, el que determina de conformitat
l’esmentat article 161 l’obligatòria cancel·lació de les garanties presentades. Per
aquest motiu ha esdevingut innecesari el compliment de la condició imposada a l’acord
d’aprovació inicial. Resulta, en conseqüència, procedent la publicació de l’acord
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d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització al quedar assegurada l’obligació
d’urbanitzar amb l’afecció de les finques resultants que consta en el document
equidistributiu aprovat definitivament.
X.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018 es va
aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del PA-COL028 Carrer de Colom,
28. Terrassa, condicionat a l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització.
Conseqüentment, a partir de la data d’aprovació del Projecte d’urbanització del PACOL028 Carrer de Colom, 28, produirà també efectes l’acord esmentat.
XI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
XII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
A la vista d’aquests antecedents, es proposa a la Junta de Govern de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Cap de Serveis de Projectes i Obres, de data 18
de desembre de 2018, que s'esmenta en la part expositiva d'aquest acord i que consta
a l'expedient.
SEGON.- Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del PA-COL028 Carrer
Colom 28 de Terrassa” amb un pressupost d’execució material de sis-cents set mil
tres-cents set euros amb seixanta-tres cèntims (607.307,63 €), un pressupost
d’execució per contracte de set-cents vint-i-dos mil sis-cents noranta-sis euros amb
vuit cèntims (722.696,08€) (sense IVA) i vuit-cents setanta-quatre mil quatre-cents
seixanta-dos euros amb vint-i-sis cèntims (874.462,26 €) (amb IVA), i un termini
d’execució de les obres de sis (6) mesos.
TERCER.- INICI D’OBRA. Prèviament a l’inici de les obres, es lliurarà al Servei de
Projectes i Obres de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat la documentació que es detalla a
continuació:
Amb una antelació mínima de quinze dies, s’haurà de notificar, d’una manera fefaent,
a l’Ajuntament, la data d’inici de les obres, per tal de que es pugui realitzar un correcte
seguiment d’ella. En aquesta notificació s’indicarà la data prevista per a l’inici de les
obres, i anirà acompanyada del full mitjançant el qual el facultatiu tècnic corresponent
assumeix la Direcció de les obres, així com de les altres dades identificatives dels
agents de les obres que es considerin convenients i l’empresa constructora.
QUART.- RECEPCIÓ D’OBRA I D’INSTAL·LACIONS. La documentació que s’haurà
d’aportar en la petició de la recepció d’obres, haurà de tenir forma de projecte d’obra
executada (as-built) i inclourà necessàriament el següent: a) Memòria justificativa; b)
Plànols (documentació gràfica completa); c)Instruccions d’ús i manteniment de les
instal·lacions que ho requereixin i referències de subministraments; d) Estat
d’amidaments; e) Relació identificativa dels agents que han intervingut en l’obra; f)
Control de qualitat realitzat; g) Valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a
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l’Ajuntament i h) Acta de recepció d’obra per part del promotor de conformitat amb
l’article 169.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
CINQUÈ.- Publicar el present acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
SISÈ.- Notificar els presents acords i l’informe emès pel Cap de Serveis de Projectes i
Obres, de data 18 de desembre de 2018, al promotor i als redactors dels projectes.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà.
4. Donar compte resolució núm. 10551/2018 de 21 de desembre, relativa a
l’acord de no prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió dels cens municipal d’animals
de companyia. GNMA 8/2017.

Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10551/2018 de
21 de desembre de 2018:
L'Ajuntament de Terrassa, en data 30 de desembre de 2017 i mitjançant Resolució
número 10875 de data 22 de desembre de 2017, va subscriure un Conveni de
Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya (COVB) i el Consell
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb la finalitat de millorar la gestió del cens
d’animals domèstics municipal.
La clàusula cinquena establia la vigència del conveni en 1 any, prorrogable de manera
expressa fins un màxim de 4 anys, per tant la vigència de la primera anualitat finalitza
el 30 de desembre de 2018.
La clàusula sisena sobre resolució del conveni determina que es pot extingir per
diverses causes i entre elles, per mutu acord de les parts que el subscriuen.
Previ acord amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya (COVB) i el Consell de
Col·legis de Veterinaris de Catalunya, es proposa que es doni per finalitzat l’esmentat
conveni de col·laboració per mutu acord entre les parts a partir del 30 de desembre de
2018 ja que, tot i que la valoració de la col·laboració ha estat favorable, no es pot
donar continuïtat al esmentat conveni per la càrrega administrativa que comporta la
gestió del cens.
Vist l'informe emès pel Director de Serveis de Medi Ambient i la Cap del servei de
Protecció de la Salut, de data 30 de novembre de 2018, pels quals es considera
adient no prorrogar l'ementat conveni.
El Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, nomenat pel Decret d’Alcaldia
núm. 10222/2017 de 1 de desembre de 2017 i actuant en l’exercici de les facultats
delegades en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en connexió amb l'article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
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Llei 57/2003, de 16 de desembre, i els articles 53, 56 i 237 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.
RESOL:
PRIMER.- EXTINGIR de mutu acord el conveni de col·laboració que s’adjunta, entre
l’Ajuntament de Terrassa i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en
matèria de salut ambiental i alimentària.
SEGON.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments
municipals per al seu coneixement i efectivitat.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera
sessió que es celebri.

5. Aprovació de la subdivisió de la fase 2 del «Projecte executiu de rehabilitació
de les llanternes de la sala Muncunill», en fase 2.1 i fase 2.2. COAP 12/2018

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- L’edifici de la Sala Muncunill, situat a la plaça Didó, 3 de Terrassa, que actualment
alberga una sala d’exposicions, forma part dels edificis patrimonials de Fàbriques
(vapors, quadres i naus) de la ciutat, i es troba recollit en el «Catàleg d’Edificis d’interès
Històric- Artístic de 1981». L’edifici es tracta de la quadra o sala de tints de l’antic Vapor
Amat, també conegut com Ca l’Izard, un complex fabril del darrer terç del segle XIX,
remodelat el 1921 per l’arquitecte modernista Lluís Muncunill i Parellada.
Durant els darrers anys l’edifici ha estat objecte de diverses actuacions de conservació i
reparació, i actualment presenta una manca de manteniment que podria generar una
degradació. És per aquests motius que els serveis tècnics del Servei de Patrimoni i
Manteniment, van redactar en data novembre de 2017, el «Projecte executiu de
rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill».
L’objecte del projecte va ser el de definir i valorar econòmicament les actuacions de
rehabilitació per a la conservació dels diferents elements constructius, entre les que
destaquen la neteja de la coberta, substitució de peces trencades i de vidres que
tanquen les llanternes.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 2 de març de 2018,
va disposar aprovar inicialment el «Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes
de la sala Muncunill», amb un pressupost d’execució material de tres-cents vint-i-vuit
mil cinc-cents setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims (328.572,58 €), un
pressupost de contractació de tres-cents noranta-un mil un euros amb trenta-set
cèntims (391.001,37 €) (sense IVA) i de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros
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amb seixanta-sis cèntims (473.111,66 €) (amb IVA), i un termini d’execució de les
obres de quatre (4) mesos.
El document va estar sotmès al tràmit preceptiu d’informació al públic i, una vegada
finalitzat el termini previst a l’efecte no va constar que s'hagués presentat cap
al·legació contra el document aprovat inicialment, segons es desprenia del certificat
emès pel Secretari General de la Corporació que obra a l’expedient. La Junta de
Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 25 de maig de 2018, va
disposar aprovar definitivament aquest projecte.
El projecte, aprovat compren dues fases per tal de garantir la viabilitat econòmica del
projecte, donada la complexitat dels treballs a desenvolupar i per la planificació de les
obres, perquè la durada de cadascuna d'elles no superi l'any, ja que les obres no es
poden executar tots els mesos de l'any i s'han d'aprofitar els intervals de l'any en que
no hi ha activitat d'exposicions a l'edifici.
II.- En data de 21 de gener de 2018, la cap del servei de Patrimoni i Manteniment emet
informe mitjançant el qual proposa la divisió de la fase 2 d’aquest projecte, en fase 2.1
i 2.2, per tal de poder donar compliment a la subvenció de 100.000€ atorgada per la
Diputació de Barcelona en data 3 d’octubre de 2018. D’aquesta manera considera que
es podrà procedir a la licitació independent de cada una de les subfases.
Igualment aquest informe justifica aquesta subdivisió de la següent manera:
«La fase 1 consisteix en:
- Neteja de la coberta a fons i neteja de les juntes de morter i rajola ceràmica, substitució de
peces ceràmiques fisurades, reparació d’esquerdes, retirada d’instal·lacions en mal estat de
conservació.
- Substitució dels vidres que tanquen les llanternes, per uns plafons de policarbonat que
recuperin la imatge de les obertures originals. Es col·locaran exutoris per a garantir els treballs
de correcta ventilació de l’espai.
- Substitució de la línia de vida existent a la coberta per a poder garantir els treballs de
manteniment.
- Substitució de la il·luminació de les llanternes per una de led de millor eficiència energètica.
- Substitució dels esglaons d’accés a l’edifici per a rampes que garanteixin l’accessibilitat i
substitució de les portes d’accés per unes d’automàtiques que garanteixin l’accés adaptat a la
sal.
- Il·luminació de les noves portes d’accés.
El pressupost base de licitació i valor estimat del contracte és de dos-cents sis mil sis-cents un
euro amb seixanta-un cèntims (206 601,61€), exclòs l’IVA i de dos-cents cinquanta-mil euros
amb cinc cèntims (250 000,05 €), inclòs l’IVA.
En data 8 d’octubre de 2018 es va iniciar la licitació de la fase 1 que actualment està en procés
d’adjudicació.
La fase 2 consisteix en:
- Reparació dels pilars de façana, tant la part superior com la inferior, en avançat estat de
degradació.
- Substitució de les portes d’entrada a la sala d’exposicions i realització de rampa per a salvar
el desnivell.
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- Connexió dels baixants de coberta a la xarxa de sanejament, realitzant el tram nou i necessari
per a connectar amb l’existent.
El pressupost base de licitació i valor estimat del contracte és de cent vuitanta-quatre mil trescents vuitanta-nou euros amb setanta-sis cèntims (184 389,76€), exclòs l’IVA i de os-cents vinti-tres mil cent onze euros amb seixanta-un cèntims (223 111,61€), inclòs l’IVA.
Per tant, el projecte té un pressupost total de quatre-cents setanta-tres mil cent onze euros amb
seixanta-sis cèntims (473 111,66€), IVA inclòs.
En data 3 d’octubre de 2018 la diputació atorga la subvenció de 100.000 €. Donat que s’ha
reestudiat les actuacions compreses en la fase 2 i que s’ha trobat habilitat i coherència tècnica
per dividir aquestes actuacions 2 en dues subfases independents. Les redactores del projecte
proposen la subdivisió en dues parts de la fase 2.
Aquesta divisió permet el compliment a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
podem posar cada una de les subfases en funcionament de forma completament independent.
La divisió proposada serà la següent:
La fase 2.1 consisteix en:
Actuacions d’accessibilitat:
- Substitució dels esglaons d’accés a l’edifici per a rampes que garanteixin l’accessibilitat.
- Substitució porta evacuació d’emergència per una que compleixi amb els requeriments
d’accessibilitat i seguretat en cas d’incendi.
- Millora i adequació dels lavabos.
Actuacions d’il·luminació:
- Substitució de les lones , estors, que tapen les llanternes per uns screens automàtics amb
material ignífug.
- Sanejat i segellat dels vidres que tanquen les lluernes a la façana.
La fase 2.2 consisteix en:
Actuacions de façana:
- Neteja de la façana d’obra ceràmica i substitució de rètols.
- Sanejat i segellat dels vidres que tanquen les lluernes a la façana.
- Substitució de rètols de la façana.
Actuacions de sanejament:
- Nova connexió soterrada dels baixants de pluvials de la façana.
Actuacions d’estructura:
- Substitució dels tensors que arriostren els pilars de la façana.
- Reparació dels pilars de la façana.
Aquesta divisió de la fase 2 del projecte en fase 2.1 i 2.2, permetria poder posar a disposició
pública les actuacions de la fase 2.1 de forma completament independent de la fase 2.2.
Els treballs compresos en el projecte no alteren ni en el seu contingut, ni valoració, sinó
únicament en la seva planificació temporal. No produint-se cap canvi substancial sobre la
memòria valorada aprovada en data 25 de maig de 2018.
La fase 2 s’ha dividit per a donar resposta a les necessitats econòmiques i poder ser més
flexibles a l’hora d’emplaçar les obres en el temps per la seva durada amb l’ús normal de la
sala.
Aquesta divisió es realitza de tal manera que les partides que s’executen són independents
entre les dues fases i es poden licitar per separat en dues fases. La fase 2.1 avarca partides
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amb criteris que milloren la funcionalitat de l’edifici i la fase 2.2. avarca partides que realitzen
una intervenció de manteniment i actualització dels sistemes constructius de l’edifici.
Aquesta subdivisió en subfases, en cap cas suposarà alterar les normes procedimentals i de
publicitat en la contractació que hagin d’aplicar-se a cada subfase.»

La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i decret
número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta matèria a
la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la subdivisió de la fase 2 del «Projecte executiu de rehabilitació de
les llanternes de la sala Muncunill», en fase 2.1 i fase 2.2.
SEGON.- Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació de la subdivisió de la fase 2 en fase 2.1 i
fase 2.2 d'aquest projecte, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
No obstant, la Junta acordarà,
6. Donar compte del decret núm. 1182/2019 de 29 de gener, relatiu a la sol·licitud
de recursos econòmics, tècnics i/o materials a la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per a projectes de l’Àrea de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. GADMI 6/2019

Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 1182/2019 de 29 de
gener de 2019:
DECRET:
Expedient GADMI 6/2019, relatiu a la sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i/o
materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, per a projectes de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, per
a l’any 2019
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 20/12/2018 va aprovar el
Catàleg de Serveis 2019 i el seu règim regulador, el qual va ser publicat al BOP de
data 24 de desembre de 2018. L’obertura per a la presentació de les sol·licituds s’inicia
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el 02/01/2019. El termini de sol·licitud s’esgota en diferents dates, segons el recurs
sol·licitat (capítol 10 del Règim del Catàleg de Serveis 2018). De forma general
s’esgota el proper 7 de febrer.
2. Els serveis de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat gestionen
programes, activitats i serveis, inclosos en el Catàleg de la Diputació de Barcelona.
3. Els caps i les directores de serveis de Cultura, Esports, Comerç, Relacions
europees i Internacionals, d’Innovació, Turisme i d’Educació han fet propostes de
sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i/o materials per a finançar els seus
projectes de 2019.
4. Atesa la urgència d’aprovació de l’expedient únic de sol·licituds de subvencions de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, ja que el termini de presentació de
sol.licituds, en general, s’esgota el proper 7 de febrer, fa necessari tramitar l’aprovació
a través de decret, ja que la propera Junta de Govern se celebrarà el 8 de febrer
d’enguany.
5. La directora de l’àrea, en data 28 de gener d’enguany, ha emès un informe
favorable a la sol.licitud de recursos econòmics, tècnics i materials a la Diputació de
Barcelona en el marc d’aquesta convocatòria
Fonaments de dret
1. Anunci d'aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2019, del seu règim regulador i
de la convocatòria per a la concessió de recursos (BOP de 24 de desembre de 2018).
2. Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (BOP de 11 de
desembre de 2015).
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Article 46 del Reglament Orgànic Municipal.
Per tot l’ anteriorment exposat, aquesta Alcaldia-Presidència d’acord a les seves
competències

DECRETA :
1.- Avocar la competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació de la
sol·licitud d’ajuts econòmics de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat,
expressats en el punt segon d’aquest decret.
2.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS (648.368,14 €) per a activitats dels àmbits de Serveis de Cultura,
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Esports, Comerç, Relacions europees i internacionals, d’Innovació, Turisme i
d’Educació, que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2019,
publicada al BOPB de 24 de desembre de 2018. El pressupost total dels projectes
ascendeix a 1.282.518,50€ (un milió dos-cents vuitanta-dos mil cinc-cents divuit euros
amb cinquanta cèntims).
3. Relació de projectes, activitats i serveis pels quals es proposa sol·licitar ajuts
econòmics:
PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITA
T

APORTACI
Ó
MUNICIPA
L

INGRES
PREVIST

11.462,00

5.700,00

5.762,00

5.500,00

76.339,70

20.000,00

56.339,70

10.000,0
0

19221-Proj.singular: dinamització
esportiva als barris Montserrat i
Vilardell (Annex 3)

20.523,75

6.000,00

14.523,75

0,00

19085-Esdeveniment esportiu “Gran
premi Diputació Barcelona” (Mitja
Marató) (Annex 4)

21.528,75

3.000,00

18.528,75

0,00

19170-Millora material inventariable
equipaments esportius (cistelles
bàsquet, joc porteries,...) (Annex 5)

2.952,00

2.952,00

0,00

0,00

SERVEI DE COMERÇ
19128- Fira Modernista de Terrassa
2019 (Annex 6)

125.400,00

15.000,00

110.400,0
0

10.000,0
0

19134- Suport en la gestió de la
dinamització en 6 centres comercials
urbans (Annex 7)
-Terrassa Centre (10.000€),Terrassa
Nord (10.000€); Mercat Municipal Sant
Pere (6.000€);
Ca n’Anglada (8.000€); Ca n’Aurell
(10.000€);
-La Maurina (4.000€)

48.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

19128- Fira de l’esport (Annex 8)

10.000,00

4.000,00

6.000,00

0,00

PROJECTE
SERVEI DE CULTURA
19009–Exposició temporal: “Dona i
artista. La col.lecció del Museu de
Terrassa” (Annex 1)
SERVEI D’ESPORTS
19014-Activitats esportives i suports
puntuals (Annex 2)
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19128- Fira de l’oliva (Annex 9)

12.000,00

4.000,00

8.000,00

0,00

19165- Mercats municipals: acció de
foment: Senyalització promocional del
Mercat de Sant Pere (Annex 10)

4.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

19165- Mercats municipals: acció de
foment: Millora dels mòduls exteriors
del Mercat de Sant Pere (Annex 11)

12.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
19259-Actuacions per celebrar el “Dia
d’Europa a Terrassa” (Annex 12)
2.800,00
1.960,00

840,00

4.500,00

IMPORT
SOL·LICITA
T

APORTACI
Ó
MUNICIPA
L

INGRES
PREVIST

300.000,00

225.000,00

75.000,00

180.000,
00

100.000,00

60.000,00

40.000,00

0,00

PROJECTE

SERVEI D’INNOVACIÓ
19047- Centres Locals de Serveis a les
empreses (CLSE) – “Consolidació
empresarial”(Annex 13)
19222- Projectes singulars
dinamització teixit productiu –
“Projectes de valor per Terrassa”
(Annex14)
SERVEI DE TURISME
19004- Accions innovadores creació i
millora de productes turístics (Annex
15)
19018- Actuacions singulars de
promoció turística (Promoció Fira
modernista) (Annex 16)

PRESSUPOST
TOTAL

6.000,00

10.000,00

4.000,00
2.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

SERVEI D’EDUCACIÓ
19133-Funcionament d’Escoles
Municipals

19175-Orientació, transicions
educatives i FP

TOTAL
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434.674,57

217.337,28

217,337,2
9

24.814,0
0

84.837,73

42.418,86

42.418,87

30.415,0
0

1.282.518,50

648.368,14

634.150,3
6

265.229,
00
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4. D’acord amb el detall que s’acompanya als annexos adjunts a l’ informe tècnic
(annex 1 a l’annex 16), s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4 següents :

Annex – Projecte/Actuació
1- Exp.temporal “Dona i
artista. La col.leccio Museu
Terrassa”
1- Exp.temporal “Dona i
artista. La col.leccio Museu
Terrassa”
2- Activitats esportives

Partida

RC (€)

5451-33301-22602

450,00

5451-33301-22799

5.312,00

5452-34101-48900

19.000,00

5452-34101-48943

33.600,00

5452-34101-22609

4.456,00

4- Gran premi Diputació –
Mitja Marató4- Gran premi Diputació –
Mitja Marató
4- Gran premi Diputació –
Mitja Marató
4- Gran premi Diputació –
Mitja Marató
6- Fira Modernista 2019

5452-34101-22009

182,00

5452-34101-22799

2.479,00

5452-34101-48900

8.000,00

5452-34101-22609

5.249,00

5622-43111-22602

28.632,00

6- Fira Modernista 2019

5622-43111-22699

96.225,00

7- Suport en la gestió de la
dinamització en centres
comercials urbans
8- 9- Fira de l’esport i l’Oliva

5622-43903-48900

24.000,00

5622-43903-22699

14.000,00

5622-43903-22602

2.000,00

5622-43122-21300

6.000,00

5752-43902-22699

840,00

5753-49204-22799

25.000,00

2 i 3- Activitats esportives –
Dinamització barris
Montserrat-Vilardell
2- Activitats esportives

10- Senyalització
promocional –Mercat
S.Pere11- Mercat de Sant PereMillora dels mòduls exteriors
12- Actuacions per celebrar
del “Dia d’Europa” a
Terrassa
13- Centres Locals Serveis
a Empreses (CLSE)
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15- Accions innovadores
productes turístics
16- Accions de promoció
turística (promoció Fira
Modernista)

5751-43201-22699

2.000,00

5751-43201-22602

2.500,00

5. SUPEDITAR la realització del projecte Suport en la gestió de la dinamització en
centres comercials urbans a l’atorgament de la subvenció sol·licitada. El Servei de
Comerç reformularà el projecte en funció de l’import finalment atorgat.
6. SUPEDITAR la realització del projecte Fira de l’oliva, i Fira de l’esport a
l’atorgament de la subvenció sol·licitada. El Servei de Comerç reformularà el projecte
en funció de l’import finalment atorgat.
7. SUPEDITAR la realització dels projectes “Senyalització promocional del Mercat de
Sant Pere” i “Millora dels mòduls exteriors del Mercat de Sant Pere” a l’atorgament de
la subvenció sol·licitada, o es reformularà el projecte, si escau.
8. SUPEDITAR la realització dels projectes “Actuacions per celebrar el Dia d’Europa a
Terrassa” a l’import final atorgat, reformulant-los d’acord al mateix.
9. SUPEDITAR la realització dels projectes a l’atorgament de la subvenció “Centres
Locals de Serveis a les empreses –Consolidació empresarial”, el “Projecte singular de
dinamització del teixit productiu –Projectes de valor per Terrassa”, a l’atorgament de la
subvenció sol·licitada.
10. SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona els recursos materials i tècnics, per als
serveis que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2019, publicada
al BOP de 24 de desembre de 2018.
PROJECTE

RECURS

SERVEI D’ESPORTS
Codi: 19266-Cessió de trofeus i medalles (fins el 31/12/2019)

Recurs material

Codi: 19203- Prèstec de material esportiu (fins el 31/12/2019)

Recurs material
Recurs material

Codi: 19159- Jornades d’esport adaptat (vela i equitació adaptades)
Codi: 19083- Enquestes de satisfacció d’esdeveniments esportius
(fins el 31/12/2019)

Recurs tècnic

SERVEI DE TURISME
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Codi: 19234- Redacció de projectes singulars de senyalització
turística (fins el 01/04/2019)

Recurs tècnic

Codi: 19182- Planificació i gestió turística (fins el 01/04/2019)

Recurs tècnic

11. Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2019, a continuació es relaciona el
personal adscrit:

Servei gestor
del projecte
ESPORTS

INNOVACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

Projectes

Lloc de treball

%

-Activitats i
esdeveniments
esportius
-Projecte
singular

Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives
Diversos responsables d’equipaments
esportius

19 %
2%

-Centres Locals
Serveis Empreses

Tècnica gestió B/C (NR 10)
Tècnica mig (NR 12)

-Projectes de valor
per Terrassa
Funcionament
escoles municipals

Tècnica gestió (NR 10)

100%

3 Professors (NR 13)
1 Professor (NR 13)
3 Professors (NR12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 7)

100%
41%
100%
69%
67%
74%
10%
100%

Orientació,
transicions
educatives i FP

Director Serveis (NR 25)
Tècnica de FP (NR 16)
Tècnica gestió (NR 12)
Tècnica programes educatius (NR 9)
Tècnica de gestió B/C (NR 9)
Tècnic gestió educativa (NR 10)

10%
20%
10%
20%
10%
100%

13 %
100%
20,93%

12. Donar compte d’aquests acords a la propera sessió de la Junta de Govern Local.
7. Aprovar la pròrroga de l’adhesió al programa Servei Local Teleassistència, de
la Diputació de Barcelona i de la contractació de l’empresa adjudicatària, pels
anys 2019 i 2020. GESAD 23/2019
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
A LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient GESAD 23/2019, relatiu a la pròrroga de l’adhesió al programa Servei Local
Teleassistència, de la Diputació de Barcelona i de la contractació de l’empresa
adjudicatària, pels anys 2019 i 2020

Fets
1. Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Terrassa s’ha anat adherint al Programa de
Teleassistència de la Diputació de Barcelona .
2. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió del 15 de juliol de 2016, es va
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al programa del Servei Local de
Teleassistència per als anys 2017-2018.
3. En data 11 de desembre de 2018 es va publicar al BOPB l’anunci sobre l’aprovació,
per part de la Diputació de Barcelona, de la pròrroga des de l’1 de gener de 2019 i fins
el 31 de desembre de 2020 de les Bases per a la gestió i desenvolupament del
programa de Teleassistència i l’aprovació de l’addenda a les bases esmentades, amb
la pròrroga de la contractació de l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL, per
prestar el servei en aquest període.
4. En les Bases s’estableix que el servei és prestat per una empresa contractada per la
Diputació de Barcelona, en aquest cas Televida Servicios Sociosanitarios, SL, i és
finançat entre la Diputació de Barcelona (47%) i l’Ens local (53%).
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprova el Catàleg de serveis de l’any 2019, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
6. Segons l’article 29 els recursos materials del Catàleg de serveis es poden concretar
en catàlegs sectorials, entre els que hi ha el Servei Local Teleassistència.
7. L’Ajuntament vol mantenir aquest servei amb el cofinançament amb la Diputació de
Barcelona.
8. La despesa corresponent a l’Ajuntament es calcula en funció als preus unitaris que
determina l’addenda i el nombre de persones usuàries previstes, i s’estableix en un
import aproximant de 380.000,00 € anuals per al 2019 i per al 2020.
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9. Aquesta despesa es dota a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del
pressupost municipal vigent en cada moment.
10. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe en què proposa la
pròrroga de l’adhesió i de l’adjudicació.
Fonaments de dret
1. Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al programa de Servei Local de
Teleassistència per als anys 2015-2016, aprovada mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, en sessió del dia 6 de març de 2015
2. Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de Teleassistència per als
anys 2017-2018, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió de data 31 de març de 2016 i publicades al BOPB de 8 d’abril de 2016
3. Addenda a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de
Teleassistència per als anys 2017-2018, per al 2019 i 2020, aprovades per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 29 de novembre de 2018 i
publicada al BOPB de 11 de desembre de 2018
4. Anunci d'aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2019, del seu règim regulador i
de la convocatòria per a la concessió de recursos (BOPB de 24 de desembre de 2018)
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
7. Decret 5773/2015, de 19 de juny, de delegacions d’alcaldia
8. Decret 10222/2017, d’1 de desembre, de nomenaments i delegacions d’alcaldia
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Prorrogar l’adhesió al programa del Serveis Local de Teleassistència de la Diputació
de Barcelona d’acord amb l’Addenda a les Bases per a la gestió i desenvolupament
del programa de Teleassistència per als anys 2017-2018, per al 2019 i 2020.
2. Sol·licitar el recurs Servei Local Teleassistència a la Diputació de Barcelona per als
anys 2019 i 2020.
3. Prorrogar l’adjudicació del servei de Teleassistència a l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, SL, amb NIF número B80925977, per als anys 2019 i 2020 i per un
import anual de tres-cents vuitanta mil euros (380.000,00 €) IVA inclòs.
4. Carregar la despesa de 380.000,00 € anuals a l’aplicació pressupostària
3313.23104.22799 dels pressupostos 2019 i 2020, tenint present que aquest import
s’ajustarà amb nombre real de persones usuàries.
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No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.

8. Prendre coneixement de l'acceptació de la subvenció "Programa Treball i
Formació", al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per part de Foment de
Terrassa, SA.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,

Foment de Terrassa, SA en data 23 d’octubre de 2018 va presentar una sol·licitud de
subvenció per portar a terme el Programa Treball i Formació 2018 adreçat a la
contractació de les persones aturades amb més dificultats d’inserció laboral.
En data 14 de desembre de 2018 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució d'atorgament de la subvenció regulada per l'Ordre TSF/156/2018,
de 20 de setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d’octubre.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data 6
de febrer, 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 proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R DS :

Primer.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació i formació de
105 persones en situació d’atur i amb dificultats d’inserció i tres tècnics/ques per a la
gestió del projecte, per un import de 1.554.238,48€
Segon.- L’import 105.205,24 € corresponent a les despeses no subvencionables de
les línies PANP, PRGC i DONA de personal de plans d’ocupació es carregaran a les
diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
Tercer.- L’import 25.159,65€ corresponent a les despeses no subvencionables de la
Línia COOR anirà a càrrec de Foment de Terrassa, S.A.
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als
Ens i Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.
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9 . Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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