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Membres assistents
Marc Armengol i Puig
Amadeu Aguado i Moreno

11/2019

24 MAIG 2019

El vint-i-quatre de maig 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 accidental – president , Amadeu
Aguado i Moreno

Manuel Giménez Guardia
Eva Candela López
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 Lluis Soria Suárez, com a
interventor general accidental.

Gracia García Matute
Membres excusats
Alfredo Vega López
Adrián Sánchez Morales
Javier García Romero
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Lluis Soria Suárez
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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.
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1. Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 10 de maig de 2019 (10/2019).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a les reunió del 10 de maig de 2019 (10/2019),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovació inicial del Projecte executiu del desviament del col·lector mixt de
pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a l’alçada del carrer Voluntaris, a
Terrassa. COAP 41/2019
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:

I.- En data 13 de juliol de 2018 i registre d’entrada núm. 1372018184016, Premier España,
SAU sol·licita llicència d’obres majors OMOB 162/2018 d’un edifici plurifamiliar situat al
carrer de Voluntaris amb carretera de Matadepera. Abans de presentar aquesta llicència es
detecta que per dins del solar existeix un col·lector mixt de pluvials per residuals, i per
aquest motiu el mateix promotor proposa el seu desviament per tal de deixar lliure el solar
de qualsevol servitud per serveis existents.
En data 1 d’abril de 2019 i registre d’entrada núm. 093431, el Sr.Alejandro Charles
Hernando, en representació Premier España, SAU, va lliurar tres còpies del Projecte
executiu del desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la Carretera de
Matadepera a l’alçada del carrer Voluntaris, a Terrassa. Aquest, està redactat i signat per
l’enginyer de Camins, Canals i Ports Dusko Hadzijanev Ardiaca, de MOST enginyers, S.L.
En data 9 d’abril de 2019 Nedgia Catalunya entra per registre amb número 125008 plànol
amb desviament previ de la canalització existent de 125m per a una canonada d’ACER
diàmetre 6’’, que s’ha d’executar abans de l’inici de les obres descrites al Projecte executiu
per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a
l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa.
En data 12 d’abril de 2019 el Director de Serveis de Medi Ambient emet informe tècnic
ambiental sobre les condicions ambientals dels vectors aigües, residus, sorolls i qualitat de
l’aire del Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la
carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa.
En data 29 d’abril de 2019 la Cap de Planificació del Servei de Mobilitat emet informe de
mobilitat del Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals
de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa.
En data 30 d’abril de 2019 la Cap de Secció de Parcs i Jardins del Servei de Gestió de
l’Espai Públic juntament amb el Cap de Servei de Gestió de l’Espai Públic emeten informe
referent a la revisió del Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i
residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa en quant a
temes de jardineria i mobiliari urbà.
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II.- L’objecte del “Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i
residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa” és la
definició a nivell executiu del desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la
carretera de Matadepera a l’alçada del carrer Voluntaris per tal de poder alliberar la finca
d’aquest servei i poder dur a terme les obres d’edificació.
III.- El “Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la
carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa” té un pressupost
d’execució material de cinc-cents setanta-vuit mil cent setanta-dos euros amb disset
cèntims (578.172,17€), un pressupost d’execució per contracte de sis-cents vuitanta-vuit
mil vint-i-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (688.024,88€)(sense IVA) i de vuit-cents
trenta-dos mil cinc-cents deu euros amb deu cèntims (832.510,10€)(IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de set (7) mesos.
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document de
data 30 d’abril de 2019, en el que informen favorablement sobre l’aprovació inicial del
“Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la
carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa”, per tant es pot considerar
que la documentació del projecte assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en
relació a les característiques i l'abast del projecte, i que consta de documentació gràfica i
escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres, tot i
que incorporen un annex amb un llistat d’esmenes que no són rellevants per paralitzar la
tramitació i que no suposen modificació substancial del projecte però que és necessari que
s’incorporin al document abans de procedir en el tràmit d’aprovació definitiva.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò disposat
en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut mínim del projecte
d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels projectes
d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i decret
número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta matèria a la
Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de
pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa”,
redactat en data març de 2019 per MOST enginyers,S.L., amb un pressupost d’execució
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material de cinc-cents setanta-vuit mil cent setanta-dos euros amb disset cèntims
(578.172,17€), un pressupost d’execució per contracte de sis-cents vuitanta-vuit mil vint-iquatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (688.024,88€)(sense IVA) i de vuit-cents trenta-dos
mil cinc-cents deu euros amb deu cèntims (832.510,10€)(IVA inclòs). El termini d’execució
de les obres es preveu que sigui de set (7) mesos
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es presenten
al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
TERCER.- Sol·licitar informe a la Diputació de Barcelona i a les empreses de
subministrament de serveis indicades tot seguit:
-

ENDESA Distribución
T-aigua
Nedgia Catalunya
Telefònica
Vodafone-ONO
Orange/Amena/Jazztel

QUART.- Esmenar els punts definits a l’annex 1 de l’informe tècnic de data 30 d’abril de
2019

No obstant, la Junta acordarà,
3. Aprovació inicial del Projecte de millora d’accessibilitat al barri d’Ègara. COAP
36/2019

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El barri d’Ègara, situat al nord-est de la ciutat, forma part del districte 6. El seu origen es
remunta a l’any 1952, quan va néixer entorn un grup de cases amb pati construïdes per
l’organisme Obra Sindical del Hogar.
L’avinguda del bisbe Castelltort i el carrer de Josep Tapiolas, juntament amb la carretera de
Castellar i el carrer Periodista Grané, configuren el perímetre d’una zona del barri d’Ègara
pacificada. A més, el carrer de Josep Tapiolas forma part d’un itinerari escolar.
En aquest context, s’ha considerat necessari millorar l’accessibilitat del barri i crear un
recorregut accessible fins el CAP Terrassa Nord.
En data 7 de juny de 2018, s’ha adjudicat la redacció del Projecte de millora de
l’accessibilitat al barri d’Ègara a l’empresa OFEP,SA, mitjançant un contracte menor de
serveis (ECAS 3170/2018), per un import de 10.100€ (sense IVA), 12.221€ (IVA inclòs).
II.- L’objecte del “Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara” és definir les obres
necessàries per la millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’àmbit comprès entre els carrers
de Josep Tapiolas, del Periodista Grané, la carretera Castellar i l’avinguda del bisbe
Acta reunió Junta Govern Local
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Castelltort. També crea un eix accessible que comunica l’àmbit anterior amb el CAP
Terrassa Nort, situat al nord-oest del barri.
III.- El “Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara” té un pressupost d’execució
material de sis-cents tres mil tres-cents dos euros amb disset cèntims (603.302,17€), un
pressupost d’execució per contracte de set-cents disset mil nou-cents vint-i-nou euros amb
cinquanta-vuit cèntims (717.929,58€)(sense IVA),i de vuit-cents seixanta-vuit mil sis-cents
noranta-quatre euros amb setanta-nou cèntims (868.694,79€)(IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de set (7) mesos, dividit per fases de la
següent manera:
FASE A

FASE B

FASE C

TOTAL

Termini d’execució

2 mesos

2,5 mesos

2,5 mesos

7 mesos

Pressupost d’execució material

80.722,30€

296.221,72€

226.358,15€

603.302,17€

Pressupost d’execució per
contracte (sense IVA)

96.059,54€

352.503,84€

269.366,20€

717.929,58€

Pressupost d’execució per
contracte(IVA inclòs)

116.232,04€

426.529,65€

325.933,10€

868.694,79€

IV.- La directora de Serveis d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic ha emès document de
data 27 de març de 2019, en el que informa favorablement sobre l’aprovació inicial del
“Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara”, per tant es pot considerar que la
documentació del projecte assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en relació a
les característiques i l'abast del projecte, i que consta de documentació gràfica i escrita
suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò disposat
en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut mínim del projecte
d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels projectes
d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i decret
número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta matèria a la
Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara”,
redactat en data agost de 2018 per OFEP,S.A., amb un pressupost d’execució material de
sis-cents tres mil tres-cents dos euros amb disset cèntims (603.302,17€), un pressupost
d’execució per contracte de set-cents disset mil nou-cents vint-i-nou euros amb cinquantavuit cèntims (717.929,58€)(sense IVA),i de vuit-cents seixanta-vuit mil sis-cents norantaquatre euros amb setanta-nou cèntims (868.694,79€)(IVA inclòs). El termini d’execució de
les obres es preveu que sigui de set (7) mesos, dividit per fases de la següent manera:
FASE A

FASE B

FASE C

TOTAL

Termini d’execució

2 mesos

2,5 mesos

2,5 mesos

7 mesos

Pressupost d’execució material

80.722,30€

296.221,72€

226.358,15€

603.302,17€

Pressupost d’execució per
contracte (sense IVA)

96.059,54€

352.503,84€

269.366,20€

717.929,58€

Pressupost d’execució per
contracte(IVA inclòs)

116.232,04€

426.529,65€

325.933,10€

868.694,79€

SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es presenten
al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.

No obstant, la Junta acordarà,
4. Aprovar l’Acta administrativa de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Terrassa
per part de la mercantil TRASTERS SELF STORAGE III, SL, d’una finca de 283,52 m2
de superfície emplaçada al carrer de Rosselló, número 2, per a ser destinada a
vialitat. GSOL 3/2019

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
En data 4 de juliol de 2003 es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Terrassa (en endavant, POUM), publicat en el DOGC núm. 4029, de data 12
de desembre de 2003, als efectes de la seva executivitat.
La societat «Trasters Self Storage III, S.L» és propietària de les finques inscrites en el
Registre de la Propietat núm. 1, secció 2a. de Terrassa, que es descriuen com segueix:

a) Finca núm. [...], inscrita al Tom [...], Llibre [...], Foli [...]:
«URBANA: NÚMERO UNO.- LOCAL comercial número uno, en la planta baja
del conjunto de edificios, sito en esta ciudad, con frente a la CARRETERA DE
MARTORELL, al que se accede a través de la calle ROSELLO, hoy calle
ROSELLO, número dos; sin distribución interior, con una superficie construida de
dos mil sesenta y cuatro metros, setenta y dos decímetros cuadrados, y útil de
dos mil quince metros dos decímetros cuadrados, que
lleva aparejado el uso
Acta reunió Junta Govern Local
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exclusivo de un patio de ciento veinte metros treinta y
cinco
decímetros
cuadrados de superficie. LINDA, mirando desde la calle
Roselló: al frente, con
dicha calle Roselló, derecha entrando, con Riera del Batlle; izquierda, con los
locales números dos, tres y cuatro, y fondo, con
Carretera
de
Martorell.
CUOTA: Veintiocho enteros noventa y nueve céntimos por ciento».

-

REFERÈNCIA CADASTRAL: [...]

b) Finca núm. [...], inscrita al Tom [...], Llibre [...], Foli [...]:
«URBANA: NÚMERO DOS.- LOCAL comercial número dos, en la planta baja
del conjunto de edificios, sito en TERRASSA, con frente a la CARRETERA DE
MARTORELL, al que se accede a través de la calle ROSELLO, número dos,
antes sin número; sin distribución interior y con una superficie construida de mil
ciento cincuenta y un metros, cincuenta y siete decímetros cuadrados, que lleva
aparejado el uso exclusivo de un patio de ciento cincuenta y cinco metros, dos
decímetros
cuadrados de superficie. LINDA: mirando
desde la
calle
Roselló; al frente, con dicha calle Roselló; derecha entrando, en parte con local
número uno y en parte con local número SIETE segregado; izquierda, con calle
Pintor Torres, a través del patio anejo al local número cinco; y fondo, con
Carretera de Martorell. CUOTA: Doce enteros setecientas sesenta y seis
milésimas por ciento».
-

REFERÈNCIA CADASTRAL: [...]

c) Finca núm. [...], inscrita al Tom [...], Llibre [...], Foli [...]:
URBANA: NÚMERO TRES.- Local comercial número tres, en la planta baja del
conjunto de edificios sito en esta ciudad de Terrassa, con frente a la Carretera
de Martorell, al que se accede a través de la calle Roselló, sin distribución
interior; con una superficie construida de quinientos veintitrés metros, ochenta
y seis decímetros cuadrados, y útil de quinientos trece metros ochenta y seis
decímetros cuadrados. LINDA: mirando desde la calle Roselló: al frente, con
dicha calle Roselló; derecha entrando, con local número uno; izquierda, con
local número cuatro; y fondo, con local número uno. CUOTA: siete enteros
quinientas tres milésimas por ciento».
-

REFERÈNCIA CADASTRAL: [...]

d) Finca núm. [...], inscrita al Tom [...], Llibre [...], Foli [...]:
URBANA: NÚMERO CINCO.- LOCAL comercial número cinco, en la planta piso
del conjunto de edificios, sito en esta ciudad de Terrassa, con frente y
acceso
por la calle Roselló, sin distribución interior y con una superficie
construida de
mil quinientos sesenta y ocho metros cuadrados, que lleva aparejado
el
uso
exclusivo de un patio situado en la planta baja de ciento
ochenta
y
cinco
metros setenta y cinco decímetros cuadrados de
superficie. LINDA, mirando
desde la carretera de Martorell, con cubierta de la
planta baja; por la derecha
entrando, con el local número ocho; por la
izquierda, con transformador y Riera
el Batlle; y por el fondo, con vuelo de la calle Roselló. CUOTA: veinte enteros
treinta y ocho milésimas por ciento».
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-

REFERÈNCIA CADASTRAL: [...]

e) Finca núm. [...], inscrita al Tom [...], Llibre [...], Foli [...]:
URBANA: NÚMERO OCHO.- Local número ocho en la planta piso, del
conjunto de edificios sito en esta ciudad de Terrassa, con frente a la carretera
de Martorell, al que se accede a través de la calle Roselló y chaflán que forma
esta calle con la del Pintor Torres, sin distribución interior; ocupa una superficie
construida de cuatrocientos setenta y un metros setenta y seis decímetros
cuadrados. LINDA: por el frente, tomando como tal el del total conjunto, con el
local número nueve; por la derecha entrando, con proyección vertical de la calle
Pintor Torres; por la izquierda, con el local número cinco de esta planta;
y por el
fondo, con proyección vertical de la de Roselló y chaflán que forma la
misma
con la de Pintor Torres. CUOTA: Seis enteros setecientas cincuenta y
siete
milésimas por ciento».

-

REFERÈNCIA CADASTRAL: [...]

Aquestes finques representen la propietat indivisa del 76,396% de la totalitat de l’immoble
situat al carrer de Rosselló número 2 de Terrassa i estan qualificades en part amb la clau
A8 i en part amb la clau V1.
Per escrit de data 17 d’agost de 2018 (número de registre d’entrada 85434), el senyor
Salvador Ruiz Tarrias, actuant en nom de la societat «Trasters Self Storage III, S.L», va
sol·licitar llicència d’obres menors amb número d’expedient ONOB 481/2018, per al
condicionament de determinats locals de l’edifici que la societat va adquirir al carrer
Rosselló 2, per tal de destinar-los a mini-magatzems de lloguer.
D’acord amb el POUM, que incorporà l’any 2003 les previsions del Pla Especial de
Reforma Interior de La Cogullada Sud-La Maurina Sud, concretades en l’Estudi de detall
de l’illa determinada per la carretera de Martorell, transvasament de la Riera de Palau,
carrer Rosselló i Pintor Torras aprovat definitivament el 20 d’abril de 1994 i d’acord amb la
llicència atorgada d’obres majors OMOB 399/93, s’ha de fer efectiva la cessió de la part
dels locals i de patis qualificats de vial, clau V1, seguint l’alineació del plànol d’ordenació
del vigent POUM, en una superfície de 1.217,54 m2.
En el marc de l’esmentada llicència d’obres, una part del solar sobre el que està construït
l’immoble que conté els locals de referència ja va ser objecte de cessió i forma part de la
vialitat, executada al seu dia, de la rotonda de la Carretera de Martorell amb la intersecció
de l’Avinguda Joaquim de Sagrera, sense que es procedís a la seva inscripció registral.
Això no obstant, i amb el benentès que l’obligació de cessió abasta la total superfície
qualificada de vialitat, tal i com s’exposa en l’anterior antecedent, atenent l’abast de la
llicència sol·licitada (condicionament del locals per a la seva utilització com a minimagatzems) s’estima procedent únicament exigir en el marc de la referida llicència, la
cessió de l’ús de la part no edificada consistent en un espai delimitat per una tanca ocupat
per restes d’elements tècnics fora d’ús a desmantellar procedents de l’antic ús industrial,
en una superfície de 283,52 m2, i emplaçada a l’Avinguda Joaquim de Sagrera. Aquest
espai constitueix un element comú de la comunitat de propietaris del que en tenen l’ús
privatiu les finques, departament núm. 1 (finca registral núm. 73232) i 2 (finca registral
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73234), propietat segons s’ha indicat de «Trasters Self Storage III, S.L». La cessió de
domini de la referida porció de terreny serà realitzada per la comunitat de propietaris
mitjançant la formalització de la corresponent acta de cessió, consolidant-se per tant la
titularitat de l’ús amb el domini, amb caràcter previ a la comunicació de la primera
utilització i ocupació derivada de les obres autoritzades en el present expedient, i com a
condició per a l’atorgament de l’assabentat de la mateixa.
Això no obstant, en el moment en què calgui procedir a l’enderroc d’aquest edifici per a la
construcció d’una nova edificació en aquest emplaçament, caldrà fer efectiva de forma
prèvia a l’edificació la corresponent cessió de terrenys destinats a la xarxa viària, en
compliment del deure que afecta les persones propietàries de sòl urbà no consolidat no
inclòs pel planejament general en sectors subjectes a un pla de millora urbana ni polígons
d’actuació urbanística, de conformitat amb el que disposa l’article 40.3 a) i l’article 124 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per
tal que la resta del sòl no objecte de cessió adquireixi la condició de solar i es pugui
construir d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic general.
Així doncs, a la vista dels anteriors antecedents, s’ha formulat una proposta d’acta
administrativa de cessió d’ús obligatòria i gratuïta, a favor de l’Ajuntament, de la finca de
283,52 m2 esmentada en l’anterior antecedent, per a la seva signatura, tot incorporant en
el document els aspectes als que s’ha fet referència.
La Disposició Addicional Primera de les normes urbanístiques del POUM, en el seu apartat
tercer, disposa que el POUM ha refós la normativa d’aquells plans parcials i especials
aprovats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest instrument, l’estat d’execució dels
quals fa innecessari el manteniment dels mateixos com a documents independents, de tal
manera que la regulació de l’edificació en aquests àmbits es realitza de forma directa per
les determinacions dels POUM, segons les qualificacions atorgades en cada cas, i per les
determinacions concretes de cada Pla contingudes en l’Annex 3 de la normativa
urbanística del POUM.
Això no obstant, es manté la vigència de les normes referents als deures de cessió i
urbanització dels propietaris contingues en cadascun dels documents d’aquest
planejament derivat, les quals, a diferència de les normes d’edificació, no han estat
incorporades en el POUM.
Pel que fa a la presentació de la inscripció registral de l’acta administrativa de cessió d’ús
és d’aplicació l’article 1.8, en relació amb l’article 74 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la
Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística:
Art. 1.8:
«Seran inscribibles en el Registro de la Propiedad, además de los actos
regulados en este Real Decreto, los siguientes:

expresamente

(...) 8. Cualquier otro acto administrativo que en desarrollo del planeamiento o de sus
instrumentos de ejecución modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier
otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.»
Art. 74:
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«Cuando con ocasión de la concesión de licencias o de autoritzación de otras
resoluciones administrativas, se impongan condiciones que han de cumplirse en la finca a
la que afectan, con arreglo a las Leyes o a los Planes, tales condiciones podran
hacerse
constar por el Registrador de la Propiedad mediante nota marginal.
1. La nota marginal se tomará en virtud de instancia del titular de la finca a la que se
acompañe certificación administrativa en la que conste literalmente el acuerdo
adoptado.
2. En la misma se transcribirá literalmente el acuerdo que da lugar a su práctica y se
especificará que no produce otro efecto que el previsto en el artículo anterior.»

L’article 21.1 j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 11/1999 i l’article 53.1 s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix la competència per a
l’aprovació dels instruments de gestió urbanística a l’Alcalde del municipi. No obstant, el
Decret 5772, de data 19 de juny de 2015 de delegacions d’Alcaldia va disposar la
delegació de l’esmentada competència a favor de la Junta de Govern i, concretament, la
delegació de l’adopció de tots els actes administratius en matèria de gestió urbanística.
Per tant, vistos els antecedents i la corresponent justificació legal, resulta procedent
proposar l’aprovació i posterior signatura de l’acta administrativa de referència, per tal de
procedir a la cessió de l’ús de la porció de terreny de 283,52 m2 de superfície, coincidents
amb l’espai d’ús privatiu del que és titular la mercantil «Trasters Self Storage III, S.L»,
emplaçada al carrer Rosselló 2, de Terrassa.
Vistos els antecedents, l’informe jurídic emès en data 6 de maig de 2019 pel Servei de
Gestió Urbanística, les disposicions legals d’aplicació, i en compliment del Decret
d’Alcaldia núm. 10222, d’1 de desembre de 2017, de nomenaments i delegacions
d’Alcaldia, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la proposta d’acta administrativa de cessió d’ús
a favor d’aquesta Corporació, de la porció de terreny de 283,52 m2 de superfície,
emplaçada al carrer Rosselló 2, per a ser destinada a vialitat.
SEGON.- La urbanització de l’espai objecte de cessió en els termes continguts en el
projecte tècnic acompanyat a la petició de llicència en el seu dia efectuada (plànols A03 i
A23, de data 11/02/2019), serà així mateix requisit imprescindible per a l’atorgament de
l’assabentat de la comunicació de la primera utilització i ocupació i per a l’inici de l’activitat
corresponent.
TERCER.- Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o a qui el
substitueixi, per a la signatura de l’esmentada acta administrativa de cessió i per a la
realització de totes les actuacions que resultin necessàries per al compliment dels presents
acords, fins i tot, d’esmena i/o rectificació de la pròpia acta, sempre que no s’alteri el seu
contingut essencial. I, en especial, per a la formalització de la corresponent acta de cessió
de vialitat amb caràcter previ a la comunicació de la primera utilització i ocupació derivada
de les obres d'urbanització.
QUART.- Notificar els presents acords a la societat «Trasters Self Storage III, S.L»,
propietària de la finca de referència, que serà objecte de cessió d’ús obligatòria.
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CINQUÈ.- Requerir a la societat «Trasters Self Storage III, S.L», per tal que, una vegada li
sigui notificat el present acord, en el termini d’un mes, procedeixi a la formalització de l’acta
administrativa de referència.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà.
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 589/2018, IPMA 784/2018,
IPMA 795/2018, i IPMA 802/2018)

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (Exp.589/2018):
En data 25 de juny de 2018, mitjançant la resolució número 5.787, es va considerar
abandonat el gos de raça considerada com a potencialment perillosa – pit bull terrier
americà - identificat amb el microxip 941000021397466, propietat del senyor [...], amb
efectes des del dia 22 de juny de 2018.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 25 de juliol de 2018, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
En data 8 de febrer de 2019, mitjançant la resolució número 1.251, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...] com a presumpte responsable de la comissió de la
infracció consistent en l’abandonament d’un animal, de raça considerada com a
potencialment perillosa, amb efectes des del dia 22 de juny 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.
Aquesta resolució, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 13 de març de 2019, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
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 reconegut la seva
responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament amb dret a reducció de la
quantia de la sanció proposada.
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En data 5 d’abril de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
L’article 9.c) de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb
l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, prohibeix l’abandonament d’animals. L’incompliment
està qualificat com a molt greu, segons l’article 62.4.c) de l’Ordenança, en relació amb
l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i li correspon una sanció 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 municipal de tinença i
protecció dels animals, en relació amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 5 d’abril 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 l’abandonament d’un gos de la seva propietat, de
raça considerada potencialment perillosa, identificat amb el microxip 941000021397466,
amb efectes des del dia 22 de juny de 2018, incomplint l’article 9.c) de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l'article 13.1.a) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
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.

Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (Expedient: IPMA 784/2018)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (Exp. 784/2018):
En data 1 de març de 2019, mitjançant la resolució número 2.052, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de
data 22 de novembre 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 22 de novembre de 2018, al
terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta
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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 3 d’abril de 2019, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
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 reconegut la seva
responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament amb dret a reducció de la
quantia de la sanció proposada.
En data 26 d’abril de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
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.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 26 d’abril 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 [...], amb DNI [...], 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 22 de novembre de 2018, a la carretera de Castellar, 378, de Terrassa,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article
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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.
Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (Expedient: IPMA 795/2018)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (Exp. 795/2018):
FETS
1. En data 18 de febrer de 2019, mitjançant la resolució número 1.484, es va incoar un
expedient sancionador a la senyora [...], arran d’una acta d’identificació de Policia
municipal de data 17 de març de 2018, com a presumpta responsable de la comissió de la
infracció consistent en la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida pel personal funcionari que actua en compliment de les seves
funcions, en relació amb tres gossos de raça considerada potencialment perillosa que es
trobaven al seu domicili el dia 17 de març de 2018 i que va ser requerida per agents de la
Policia municipal, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
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.
Aquesta resolució juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí oficial de l'Estat el dia 8 d’abril de 2019, 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 la senyora [...] no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. 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.
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FONAMENTS JURÍDICS
1. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida
pel personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions pot constituir
infracció administrativa tipificada a l'article 53 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals, infracció qualificada com a greu, d'acord amb l'article 62.3.k) de
l’Ordenança, en relació amb l’article 13.2.f) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i susceptible
d’imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05
€), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança, en relació amb l’article 13.5 de la Llei
50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 30 d’abril 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 TRES-CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (300,52 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals, en relació amb 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 la negativa o la resistència a
subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel personal funcionari que actua en
compliment de les seves funcions (en relació amb tres gossos de raça considerada
potencialment perillosa que es trobaven al seu domicili el dia 17 de març de 2018 i que va
ser requerida per agents de la Policia municipal), incomplint l’article 53 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 13.2.f) de l Llei
50/1999.
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.
Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (Expedient: IPMA 802/2018)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (Exp. 802/2018):
En data 1 de març de 2019, mitjançant la resolució número 2.054, es va incoar un
expedient sancionador al senyor [...], arran d’un document de recuperació del Centre
d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa de data 27 de novembre de 2018, com a
presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip 941000023224984, el dia 25 de
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novembre de 2018, al terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una
sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
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 3 d’abril de 2019, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
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 reconegut la seva
responsabilitat en els fets ni efectuat el pagament voluntàriament amb dret a reducció de la
quantia de la sanció proposada.
En data 26 d’abril de 2019 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor [...] era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa
tipificada a l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el
Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i
l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic
des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents
quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i l’article
13,5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 26 d’abril 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 TRES-CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (300,52 €), d’acord amb 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,
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sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable
de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós
o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació
amb el gos amb microxip 941000023224984, el dia 25 de novembre de 2018, al carrer
Provença de Terrassa, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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.

6. Donar compte del decret número 4090/2019 de 3 de maig, relatiu a la sol·licitud
d’una subvenció per al Festival TNT – Terrassa Noves tendències – any 2019. SUBIN
45/2019

Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 4090 de 3 de maig de
2019:
Expedient SUBIN 45/2019, a la sol·licitud a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la Producció
municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts
escèniques i música sense finalitat lucrativa, Modalitat B: per al Festival TNT -Terrassa
Noves Tendències- any 2019
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa a través de la Direcció del Servei de Cultura, dins del marc
de les seves competències en l’àmbit de la cultura, en general, i de les arts escèniques, en
particular, gestiona el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), creat el 2006 amb la
col.laboració de la Generalitat de Catalunya com a centre territorial públic de creació,
producció i difusió de les arts escèniques, formant part del Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Mitjançant el CAET, l’Ajuntament de Terrassa
duu a terme la producció i coproducció d’espectacles i organitza anualment el Festival TNT
–Terrassa Noves Tendències-, festival internacional per impulsar la creació escènica
contemporània i multidisciplinari, que celebrarà la seva dotzena edició a Terrassa del 26 al
29 de setembre de 2019.
2. En data 19 de març s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució
CLT/625/2019 per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que
han de regir la concessió de subvencions corresponents a set línies d’ajuts en l’àmbit de
les arts.
3. L’Ajuntament de Terrassa compleix amb els requisits establerts al Punt 3, de l’apartat 6,
de les bases específiques per a les subvencions per a la producció municipal i l’exhibició
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en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense
finalitat lucrativa, en formar part de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya).
4. L’import de l’esmentada subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.
5. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció va del 24 d’abril al 9 de maig de
2019 i els ens locals han de presentar les sol·licituds a través de signatura electrònica
reconeguda a través de la plataforma d’EACAT.
6. Atesa la urgència d’aprovació d’aquest expedient de sol·licitud de subvenció ja que el
termini de presentació de petició s’esgota el proper 9 de maig, fa necessari tramitar
l’aprovació a través de decret, ja que la propera Junta de Govern se celebrarà el 10 de
maig d’enguany.
7. Dades de la subvenció:
-

Data de la convocatòria: Del 24 d’abril al 9 de maig de 2019

-

Objecte de la subvenció: “Festival TNT – Terrassa Noves Tendències- 2019”

-

Termini d’execució del projecte: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019

-

Import total del projecte: 500.611,83 €

-

Import sol·licitat: 350.428,28 €

-

Import de l’aportació municipal: 138.183,55 €

-

Import pressupostat a ingressos: 244.913,00 €

-

Altra subvenció sol·licitada : 100.000 € (INAEM) pendent d’atorgament

-

Pressupost taquillatge: 12.000 €

-

Disponibilitat pressupostària: d’acord amb el quadre adjunt

-

Sistema de cobrament de la subvenció: Bestreta del 80% a partir de la notificació
de la concessió i el 20% després de justificar

8. El tècnic, amb el vistiplau de la directora de serveis de Cultura, ha emès un informe i un
pressupost del projecte (Festival TNT –Terrassa Noves Tendències- 2019) de data 3 de
maig d’enguany, en què proposa sol·licitar la subvenció.

Fonaments de dret
1. Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOG núm. 7312 de 20/02/17), per la qual es
dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases han estat modificades per
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en
la sessió de 28 de novembre de 2017, publicat per Resolució CLT/2804/2017, de 30 de
novembre de 2017 (DOGC núm. 7511, de 5/12/17), del 19 de febrer del 2018 per
Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer (DOGC núm. 7574, de 8/03/2018), i de 28 de
novembre per Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre (DOGC núm. 7766, de
12/12/2018).
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2. Resolució CLT/625/2019, de 12 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel que s’aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a set
línies d’ajuts en l’àmbit de les arts.
3. Resolució CLT/1006/2019, de 3 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any 2019.
(ref.BDNS 450646).
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. 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.
6. Article 46 del Reglament Orgànic Municipal.
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta alcaldia- presidència, d’acord a les competències
legalment atribuïdes,
DECRETO :
1. Avocar la competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació de la
sol·licitud d’ajut econòmic del Servei de Cultura, expressat en el punt segon d’aquest
decret.
2. Sol·licitar una subvenció de 350.428,28 € (tres-cents cinquanta mil quatre-cents vint-ivuit euros amb vint-i-vuit cèntims) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al “Festival TNT – Terrassa
Noves Tendències- 2019”. El pressupost total del projecte ascendeix a 500.611,83 €

CULTURA

3. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
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NOM I COGNOMS
Pietat Hernández Núñez
Susana Medina Montes
Lidia Giménez Ramos(Func.
Temporal
Catalina Martínez García
Gabriel Sicilia Sánchez
Jordi Pauls Bosch
Manel Romo Navàs
Amparo Pulido Sánchez
Adelina Sánchez López
Varis personal
Carmen Burgos Martínez
Silvia Piñol Fullola
Antonio López Martínez

LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Cap de promoció i difusió cultural

% imputat
20%
20%

Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió i direcció artística
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Conserge-Taquilla
Conserge-Taquilla
Aux. Gestió
Administrativa
Secretària membres corporació
Encarregat manteniment

40%
50%
50%
35%
7%
25%
25%
20%
15%
15%
10%
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Santiago Martínez Barberan
Juan Jorge López León
Sara Guerrero Rodríguez

Oficial manteniment
Oficial ofici
Tècnica especialista compres

9%
9%
25%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
4. Donar compte d’aquests acords a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

7. Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració “Terrassa Aposta per
l’Ocupació”, edició 2019.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El programa Terrassa aposta per l’ocupació forma part del Pacte Local per l’Ocupació de
Terrassa. Aquest programa es va plantejar amb la finalitat de treballar conjuntament
amb Foment de Terrassa i els agents del Pacte en la reducció de la xifra de l’atur a la
nostra ciutat.
En data 18 de juliol de 2014 es va aprovar el programa “Terrassa aposta per l’ocupació”. El
programa consta d’un atenció integral, que també contempla actuacions complementàries
de suport psicològic, a més de l’assessorament ocupacional i formació per a la
requalificació per afavorir la inserció laboral del col·lectiu de majors de 45 anys, aturats de
llarga durada i amb càrregues familiars, i altres col·lectius en risc d’exclusió social.
El programa s’ha anat desenvolupant fins a l’actualitat, amb la col·laboració conjunta de
Foment de Terrassa SA i CECOT.
En data 7 de setembre de 2018, la Junta de Govern va aprovar un Conveni de
Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa SA i CECOT, per al
desenvolupament conjunt del programa Terrassa aposta per l’ocupació amb efectes des
de 1 de gener de 2018 i un Termini d’execució d’un any. Aquest conveni estableix la
possibilitat de pròrrogues anuals, previ acord de les parts i, en aquest sentit, considerant
els bons resultats obtinguts en el programa i la situació actual, les part consideren
fonamental continuar amb el programa durant l’any 2019.
El finançament global de les actuacions objecte d’aquest Conveni seran cofinançades, a
raó del 30% del cost a càrrec de l’agent social que la desenvolupa, és a dir, 38.357,14
euros, i el 70% a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa SA, es a dir,
89.500,00 euros, a càrrec del seu pressupost per programes d’ocupació de l’exercici 2019.
Vist l’informe de data 25 d’abril de 2019 emès per la Directora del Servei d’Ocupació i
Formació on es proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració “Terrassa
aposta per l’ocupació” per l’any 2019.
Vist que l’Interventor General ha emès el corresponent informe.
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D’acord amb aquests antecedents, el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament
econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents

A C O R DS :
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa,
Foment de Terrassa SA, i CECOT, membre del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa,
per portar a terme el programa Terrassa Aposta per l’ Ocupació”, edició 2019, i la seva
regulació, el qual es transcriu a continuació:
“PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TERRASSA, FOMENT DE TERRASSA SA I L’AGENT SOCIAL CECOT

AMB LA FINALITAT DE DESENVOLUPAR DE FORMA CONJUNTA EL
PROGRAMA “TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ”
Terrassa, ... de .... de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Alfredo Vega López, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Terrassa.
El Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de Foment de
Terrassa, SA, NIF A-59093229, nomenat pel consell d’administració en data 12 de
febrer de 2013, i domicili a efectes de notificació a la Ctra. de Martorell, núm. 95,
08224 Terrassa (Barcelona).
D'altra, el Sr. Antoni Abad Pous, President de la Confederació Empresarial i
Comarcal de Terrassa (CECOT), amb NIF. G58195686, i amb domicili al carrer
Sant Pau 6 de Terrassa.
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en
aquest acte, d’acord amb el següent marc legal:

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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret
887/226, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa de data 3 de maig de 2017.
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019, de
data 2 de gener de 2017.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril
de 2016.
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Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
3/2018.
INTERVENEN

Les parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els
termes d’aquest document.

MANIFESTEN
I.- Que des de el 20 de setembre de 2013 que es va reeditar el Pacte Local per a
l’Ocupació de Terrassa, entre els agents socials (CECOT, UGT i CCOO) i
l’Ajuntament de Terrassa, s’està executant el programa “Terrassa aposta per
l’ocupació”, que te com a finalitat la millora de l’ocupabilitat de totes les persones
treballadores de Terrassa per tal que puguin accedir a un lloc de feina, tant per
compte aliena, com per qualsevol de les modalitats d’ocupació per compte pròpia.
Aquest programa es desenvolupa conjuntament entre els membres del Pacte Local
per l’Ocupació, avui dia entre CECOT, Foment de Terrassa SA, el propi
Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament social i
econòmic de la ciutat des de l’aprofitament sostenible dels recursos públics i
privats, per tal de ser una eina eficient i eficaç per a les persones que busquen
feina o la volen millorar, o bé aquelles que volen posar en marxa una empresa o
consolidar-la.
II.-. Que, actualment, malgrat que les dades de l’atur registrat a la ciutat
evolucionen positivament, el 12,60% a 31 de desembre de 2018, es continuen
observant aspectes negatius, com ara que l’atur de les persones de 40 (el pes de
la població aturada de més de 45 anys dins l'estructura de l'atur registrat continua
augmentant essent més del 50% del total de la població en situació d’atur.
III.- Que en data 7 de setembre de 2018 la Junta de Govern va aprovar el Conveni
de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa SA i CECOT,
per desenvolupar conjuntament el programa Terrassa aposta per l’ocupació., amb
un termini d’execució d’un any, i efectes des de l’1 de gener de 2018.
IV.- Que a la clàusula novena del conveni esmentat, es recull la possibilitat de
prorrogar del mateix per anualitats i acord d’ambdues parts.
V.- Que, considerant els bons resultats obtinguts en el programa i la situació actual
exposada anteriorment, les tres institucions consideren necessari i oportú continuar
col·laborant pels mateixos objectius del Conveni i desenvolupar el programa
“Terrassa Aposta per l’Ocupació” al llarg de l’any 2019 i, per tant, acordar la
pròrroga de la vigència de totes les clàusules del referit Conveni, amb el mateix
abast que s’hi determina, a fi de donar continuïtat a tot allò acordat.
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VI.- Que en base al que s’ha exposat, les parts signants subscriuen la present
pròrroga del Conveni de Col·laboració per al desenvolupament del programa
“Terrassa Aposta per l’Ocupació”, amb el text vigent a excepció de les clàusules
següents, i que quedaran:

CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
Les parts signants acorden prorrogar per l’any 2019 el Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa SA i l’agent social CECOT per
desenvolupar de forma conjunta el programa “Terrassa
Aposta per l’Ocupació” que es va signar el 7 de setembre de 2018; amb efectes
des de 1 de gener de 2019.
Segona.- DURADA
Aquest Conveni es prorroga per un any i tots els seus efectes s’estendran des de 1
de gener de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.
Tercer.- PRESSUPOST I FINANÇAMENT
El pressupost estimat del programa “Terrassa Aposta per l’Ocupació” per a l’any
2019, afecte al conveni i a desenvolupar per part de CECOT, és de 127.857,14 €.
El detall del pressupost per actuacions consta a l’Annex I del present acord de
pròrroga.
Així, s’amplia el pressupost pel programa respecte l’any 2018 de 126.388,88 € a
127.857,14 € i, per tant, queda modificada en aquest sentit la clàusula sisena del
referit Conveni aquí prorrogat.
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament el present document, a
la data que consta a l’encapçalament.

Alfredo Vega López,
Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa.

Antoni Abad Pous
President de la CECOT

Josep Manuel Rodríguez Rodríguez,
Conseller Delegat de Foment de Terrassa, SA,

ANNEX I.- ACCIONS I PRESSUPOST PEL PROGRAMA TERRASSA APOSTA
PER L’OCUPACIÓ 2019
Accions a desenvolupar per CECOT
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Servei d’atenció: 90 persones per primera vegada, mantenint la atenció e itineraris
corresponents als usuaris dels anys anteriors fins la seva finalització.
Definició d’itineraris i tutorització: 90 persones. També es realitzarà el seguiment
de les persones incloses en el programa en anteriors edicions.

Prospecció i intermediació: 300 ofertes noves.
Orientació 2.0 i apoderament 50 participants.
Formació: 50 persones.
Serveis d’emprenedoria: 5 persones.
Recursos per al desenvolupament del programa
1.- Recursos humans:
Dos tècnics/ques d’orientació laboral a jornada complerta
Dos tècnics/ques de prospecció a jornada complerta
Treballs d’un/a coordinador/a de programa segons necessitats.
Suport administratiu
Tècnic/a de justificació econòmica
2.- Infraestructura i material

Les actuacions es duran a terme a les instal·lacions de CECOT, al carrer Sant Pau
6 de Terrassa.
La CECOT compta amb aules, despatxos i sales de reunions necessàries per al
desenvolupament correcte de les activitats descrites.
Totes les instal·lacions tenen accés universal.
Per al desenvolupament de les accions s’utilitzarà el material fungible necessari.
3.- Pressupost
Per part de CECOT es destinaran durant l’any 2019 al programa Terrassa Aposta
per l’Ocupació els recursos econòmics i el finançament següents:
Període
Recursos Humans

gener – desembre 2019
118.337,69

Lloguers

3.431,01

Altres despeses

6.088,44
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Subvenció municipal

89.500.00

Recursos propis

38.357,14
TOTAL

127.857,14

Segon.- Establir que les actuacions previstes a l’esmentat programa a executar per
CECOT tenen un pressupost de 127.857,14 €. El detall del pressupost per actuacions
consta a l’annex I de la pròrroga del Conveni de Col·laboració.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquests acords als agents i entitats implicats i a tots els
interessats.
8. Aprovació de la pròrroga del Protocol d’Adhesió al circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals. GADMI 26/2019
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:

La ciutat de Terrassa disposa d’espais escènics municipals on s’hi desenvolupen
programacions professionals estables d’arts escèniques i de música, que són el Teatre
Principal, el Teatre Alegria , l’Auditori i la Jazz Cava.
L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei de Cultura, elabora anualment temporades
estables de caràcter professional d’arts escèniques i de música, amb objectius coincidents
amb els del Circuit de la Xarxa d’espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona, i
en concret: promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i
llenguatges i l’esperit crític; impulsar estratègies de comunicació, de creació i de formació
de públics de les arts escèniques i musicals; i promoure programes educatius, socials i
comunitaris relacionats amb les arts en viu.
La Diputació de Barcelona establí un Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics, període 2012-2014, al que l’Ajuntament de Terrassa s’hi va adherir per la
ratificació de l’acord per la Junta de Govern en sessió de data 21/9/2012.
La Junta de Govern Local en sessió de 9 de gener de 2015 va ratificar l’acord de la
resolució número 10407, de 3/12/2014, d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de
Terrassa al Protocol del Circuit de la Xarxa d’espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018), en els termes previstos en el
protocol aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 d’octubre
de 2014. Així mateix, es comprometia a complir els compromisos requerits a l’article cinquè
del Protocol, en la mesura dels recursos disponibles en cada moment.
Per decret 2044/15 de 23/03/15 del Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura de
la Diputació de Barcelona s’aprovà la constatació de l’adhesió de diversos ajuntaments i/o
ens instrumentals municipals al Protocol “Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals”
fins el 31 de desembre de 2018. Entre aquests ajuntaments, hi havia el de Terrassa.
En data 8 de novembre de 2018, per acord de Junta de Govern núm. 549 de la Diputació
de Barcelona s’aprovà la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol d’adhesió
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al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, esmentat en el primer paràgraf
d’aquest dictamen; així com es modificà la redacció del Pacte Quart, apartat 1 d’aquest
Protocol. Aquest acord es publicà al BOPB de data 3/12/2018.
L’adhesió al Protocol permet accedir als recursos econòmics, tècnics i materials oferts per
la Diputació de Barcelona mitjançant convenis de col·laboració i/o convocatòries de
subvencions; així com participar del seu suport a la millora i l’ impuls a la programació
municipal.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura en data 7 de març d’enguany.
Vistos la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret
Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i del règim local
de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.

Per tot això, i en ús de les competències delegades per decret número 10222 d’1 de
desembre de 2017, 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 següents
ACORDS:
PRIMER.Aprovar la pròrroga del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals fins a 31 de desembre de 2020 en els termes previstos en l’acord
aprovat per la Junta de Govern núm. 549 de la Diputació de Barcelona en data 8 de
novembre de 2018, especialment pel que fa a la modificació de la redacció del Pacte
Quart, apartat 1 d’aquest Protocol.
SEGON.-

Notificar aquest acord a les parts interessades.

9. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar el Programa 30 Plus.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El Departament de Treball, Afers Socials i Família, al DOGC núm. 7775 de 27 de desembre
de 2018, publica la RESOLUCIÓ TSF/3060/2018, de 17 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2019 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.
“El programa 30 Plus” és un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i
d’Ocupació.
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació
de 30 anys i més proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 25

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
Les dades d’atur de Terrassa de març de 2019 presenta una taxa d'atur del 12,85% per
damunt de la comarca (11,30%), de la província (10,64%) i de Catalunya (10,98%). Pel que
fa a la població major de 45 anys és del 16,33%. Una altra dada significativa és el fet que el
28,32% de les persones en situació d'atur ostenten una antiguitat superior als 2 anys, i
d'aquests el 78,42% són majors de 45 anys.
Foment de Terrassa no és indiferent a aquestes dades, des del Servei d’Ocupació, durant
l'any 2018 el 31,76% de les persones ateses tenien entre 30 i 44 anys i el 34,87% eren
majors de 45. Pel que fa al Servei d'Intermediació, el 38,17% de les persones que han
sol·licitat els serveis són majors de 45 anys.
Aquest programa s'inscriu en un model de política ocupacional que té com a objectiu la
inserció directa en el mercat laboral de les persones aturades, basant-se en una fórmula
que pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa: en funció de llocs de
treball existents al territori se seleccionen les persones més adients per aquestes vacants i
se'ls facilitant la formació específica més adequada per desenvolupar correctament les
tasques que li són requerides. D'aquesta manera, es posa l'accent en incentivar la
demanda en el mercat de treball.
L’Ajuntament de Terrassa aposta clarament per al desenvolupament de programes que
facilitin l'aproximació a les empreses, incentivin la contractació i per tant, facilitin la creació
de llocs de treball.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la promoció
de l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació. Aquesta
convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA
En data 8 de maig de 2019 la gerent la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA
informa de la sol·licitud i condicions d’execució 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'AlcaldiaPresidència 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 la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 255.345,45 € per realitzar
el Programa 30 Plus a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys amb
l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 persones de Terrassa prioritariament majors
de 45 anys en empreses del municipi.
Segon.- En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient
per cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.
10. Acceptació dels recursos econòmics i materials atorgats per la Diputació de
Barcelona, en base al Catàleg de Serveis 2019, dels serveis de l’Àrea de Cultura,
Innovació i Projecció de la ciutat. GADMI 6/2019 (inclou GADMI 17/2019)
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Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
En relació a l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del pla Xarxa de governs locals 2016-2019, per a
projectes desenvolupats pels serveis de Cultura, Esports, Comerç, Relacions europees i
internacionals, Turisme, Innovació i Educació.
Fets
1. Per decret núm. 1182 de data 29 de gener de 2019 (ref. GADMI 6/19), ratificat per la
Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de febrer de 2019, es va aprovar sol·licitar a la
Diputació de Barcelona diferents recursos econòmics, materials i tècnics per a diversos
serveis de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, en base a la convocatòria
del Catàleg de Serveis per a l’any 2019.
2. Per resolució 2208, de data 7 de febrer de 2019 (ref. GADMI 17/19), es va aprovar
sol·licitar a la Diputació de Barcelona recursos econòmics per al Servei de Cultura, en base
a la convocatòria del Catàleg de Serveis per a l’any 2019.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 d’abril de 2019, va
aprovar la concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de
Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (núm. 187/19) i ha
estat publicat al BOP en data 30/04/2019. Entre altres, hi ha la relació d’ajuts concedits als
serveis d’aquesta àrea esmentada.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 25 d’abril de
2019, va aprovar un Dictamen (núm. 204/19) d’ajuts materials en el marc de la convocatòria
del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i ha
estat publicat al BOP en data 02/05/2019. Entre altres, hi ha la relació d’ajuts concedits als
serveis d’aquesta àrea esmentada.
5. Dades específiques de les subvencions (vegeu el quadre següent):
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PROJECTE

PRESSUPOST
TOTAL (€)

IMPORT
SOL·LICITAT
(€)

IMPORT
ATORGAT
(€)

INGRÉS
ATORGAT PREVIST INGRÉS PREVIST
(€)
(€)

SERVEI DE CULTURA

19009–Exposició temporal: “Dona i artista. La col·lecció del
Museu de Terrassa”

11.462,00

5.700,00

5.600,00

5.500,00

100,00

19117-Festivals artístics: Sons del Temps (Música i Patrimoni)

42.000,00

16.800,00

3.000,00

7.000,00

-4.000,00

101.750,00

10.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

76.339,70
20.523,75

20.000,00
6.000,00

6.137,36
6.000,00

10.000,00
0,00

-3.862,64
6.000,00

21.528,75

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

2.952,00

2.952,00

2.244,51

0,00

2.244,51

125.400,00
48.000,00

15.000,00
24.000,00

10.000,00
24.000,00

10.000,00
0,00

0,00
24.000,00

0,00
12.000,00

0,00
4.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

1.960,00

1.568,00

4.500,00

-2.932,00

19047- Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE) –
“Consolidació empresarial” Subvenció bianual:
2019 – 171.000 €
2020 9.000 €

300.000,00

225.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

19222- Projectes singulars dinamització teixit productiu
–“Projectes de valor per Terrassa”

100.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

4.000,00

1.500,00

0,00

1.500,00

10.000,00

5.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

434.674,57
84.837,73

217.337,28
42.418,86

24.732,00
30.138,00

24.814,00
30.415,00

-82,00
-277,00

1.416.268,50

671.168,14

310.419,87

272.229,00

38.190,87

19260-Suport a projectes culturals

SERVEI D’ESPORTS

19014-Activitats esportives i suports puntuals
19221-Proj. Singular: dinamització esportiva als barris
Montserrat i Vilardell
19085-Esdeveniment esportiu “Gran premi Diputació Barcelona”
(Mitja Marató)
19170-Millora material inventariable equipaments esportius
(cistelles bàsquet, joc porteries,...)
SERVEI DE COMERÇ

19128- Fira Modernista de Terrassa 2019
19134- Suport en la gestió de la dinamització en 6 centres
comercials urbans
-Terrassa Centre (10.000€) - atorgat: 5.000€
-Terrassa Nord (10.000€) - atorgat: 5.000€
- Mercat Municipal Sant Pere (6.000€) - atorgat: 3.000€
- Ca n’Anglada (8.000€) - atorgat: 4.000€
Ca n’Aurell (10.000€) - atorgat: 5.000€
-La Maurina (4.000€) - atorgat: 2.000€
19128- Fira de l’esport (Renunciat el 7/02/2019)
19128- Fira de l’oliva
19165- Mercats municipals: acció de foment: Senyalització
promocional del Mercat de Sant Pere. (Fusionat amb recurs
19165, millora mòduls exteriors).
19165- Mercats municipals: acció de foment: Millora dels
mòduls exteriors del Mercat de Sant Pere
SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS

19259-Actuacions per celebrar el “Dia d’Europa a Terrassa”

SERVEI D’INNOVACIÓ

SERVEI DE TURISME

19004- Accions innovadores creació i millora de productes
turístics (Minyons de Terrassa Experience)
19018- Actuacions singulars de promoció turística (Promoció
Fira modernista)
SERVEI D’EDUCACIÓ

19133-Funcionament d’Escoles Municipals
19175-Orientació, transicions educatives i FP
TOTAL
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Dades genèriques de les subvencions :
Sol·licitud: decret núm. 1182 de data 29 de gener de 2019, ratificat per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 22 de febrer de 2019; i resolució núm. 2208, de data 7 de febrer de
2019
Import total sol·licitat: 671.168,14 €
Import total atorgat: 310.419,87 €
Generació de crèdit: es sol·licitarà la generació de crèdit , d’acord a informes corresponents
Aportació municipal: veure explicació en informes de serveis econòmics (diferents
expedients SUBIN)
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019
A excepció de la subvenció atorgada per la Unitat prestadora de “Servei
Teixit Productiu”, que és per al projecte “Centres Locals Serveis a les
Empreses” que han atorgat en total 180.000 € per a 2 anys (2019 =
171.000 €, i 2020=9.000 €). El període d’execució és des de l’1 de gener
2019 fins al 31 de desembre 2020.
Forma de cobrament: Prèvia justificació 100%, excepte: Esports i Innovació (Servei Teixit
Productiu de Diputació):
- Els recursos del Servei d’Esports tindrà un cobrament avançat del 80% de la
totalitat de l’ajut.
-

El recurs del Servei d’Innovació (unitat prestadora Servei Teixit Productiu) tindrà un
cobrament avançat del 100% de l’atorgat al 2019, o sigui d’import de 171.000€.

Termini de justificació: 31 de març de 2020.
A excepció de la subvenció atorgada per la Unitat prestadora de “Servei
Teixit Productiu”, projecte “Centres Locals Serveis a les Empreses”, que és
bianual, que tindrà una primera justificació fins el termini màxim del
31/03/2020; i una segona justificació fins el termini màxim del 31/03/2021.
Vist l’informe tècnic emès per la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat en data 10 de maig de 2019.

-

Fonaments de dret

1. Annex V de les Bases d’Execució del Pressupost 2019.
2. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
3. Catàleg de Serveis 2019 i el seu règim regulador.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 25 d’abril de 2019 va
aprovar la concessió d’ajuts econòmics (núm. 187/19) i materials (núm. 204/19) en el marc
de la convocatòria del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” i les va publicar al BOP en dates 30 d’abril i 2 de maig de 2019,
respectivament.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
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8.Decret de l’Alcaldia-Presidència número 10222, d’1 de desembre de 2017, de delegació
de competències.
Aquesta tinença d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents :

ACORDS
1.- ACCEPTAR els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona per als projectes
que gestionen els diferents serveis de l’àrea, i INGRESSAR els imports acceptats en les
partides pressupostàries que es relacionen a continuació:
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PROJECTE

PRESSUPOST
TOTAL (€)

IMPORT
SOL·LICITAT
(€)

IMPORT
ATORGAT
(€)

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
D’INGRÉS

SERVEI DE CULTURA

19009–Exposició temporal: “Dona i artista. La col·lecció del
Museu de Terrassa”

11.462,00

5.700,00

5.600,00

5451-33301-46100

19117-Festivals artístics: Sons del Temps (Música i Patrimoni)

42.000,00

16.800,00

3.000,00

5451-33405-46100

101.750,00

10.000,00

9.000,00

5451-33406-46100

76.339,70
20.523,75

20.000,00
6.000,00

6.137,36
6.000,00

21.528,75

3.000,00

3.000,00

2.952,00

2.952,00

2.244,51 Partida d’inversions
(a determinar)

125.400,00
48.000,00

15.000,00
24.000,00

19260-Suport a projectes culturals

SERVEI D’ESPORTS

19014-Activitats esportives i suports puntuals
19221-Projecte Singular: dinamització esportiva als barris de
Montserrat i Vilardell
19085-Esdeveniment esportiu “Gran premi Diputació Barcelona”
(Mitja Marató)
19170-Millora material inventariable equipaments esportius
(cistelles bàsquet, joc porteries,...)

5452-34101-46100

SERVEI DE COMERÇ

19128- Fira Modernista de Terrassa 2019
19134- Suport en la gestió de la dinamització en 6 centres
comercials urbans
-Terrassa Centre (10.000€) - atorgat: 5.000€
-Terrassa Nord (10.000€) - atorgat: 5.000€
- Mercat Municipal Sant Pere (6.000€) - atorgat: 3.000€
- Ca n’Anglada (8.000€) - atorgat: 4.000€
- Ca n’Aurell (10.000€) - atorgat: 5.000€
-La Maurina (4.000€) - atorgat: 2.000€

10.000,00
24.000,00

5622-43111-46100

5622-43903-46100

SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS

19259-Actuacions per celebrar el “Dia d’Europa a Terrassa”

2.800,00

1.960,00

1.568,00

5752-43902-46100

300.000,00

225.000,00

180.000,00

5753-49204-46100

6.000,00

4.000,00

1.500,00

10.000,00

5.000,00

3.500,00

434.674,57
84.837,73

217.337,28
42.418,86

24.732,00
30.138,00

1.288.268,50

599.168,14

310.419,87

SERVEI D’INNOVACIÓ

19047- Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE) –
“Consolidació empresarial” Subvenció bianual:
2019 – 171.000 €
2020 9.000 €

SERVEI DE TURISME

19004- Accions innovadores creació i millora de productes
turístics
19018- Actuacions singulars de promoció turística (Promoció
Fira modernista)

5751-43201-46100

SERVEI D’EDUCACIÓ

19133-Funcionament d’Escoles Municipals
19175-Orientació, transicions educatives i FP
TOTAL
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2.- ADSCRIURE el personal següent als projectes subvencionats per la Diputació de
Barcelona descrits en els apartats anteriors, amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible i en el ben entès de què aquest
personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament dels projectes:
Servei gestor Projectes
del projecte
CULTURA

Lloc de treball

%

-Festivals artístics Sons del Tècnic de Cultura (NR 12)
Temps (Música i patrimoni)
-Suport a projectes culturals
Tècnica de Cultura (NR 12)

10,63
6,40

ESPORTS

-

activitats/esdeveniments Tècnica de gestió activitats esportives
19
esportius
Tècnica activitats esportives
2
- Projecte singular
Diversos responsables d’equipaments 13
esportius

INNOVACIÓ

Centres Locals Serveis Empreses Tècnica gestió B/C (NR10)
Tècnica mig (NR12)

100
20,93

EDUCACIÓ

Funcionament escoles municipals 3 professors (NR13)
1 professors (NR13)
3 professors (NR12)
1 professors (NR12)
1 professors (NR12)
1 professors (NR12)
1 professors (NR12)
1 professors (NR 7)

100
41
100
69
67
74
10
100

EDUCACIÓ

Orientació, transicions educatives Director de Serveis (NR25)
i FP
Tècnica FP (NR16)
Tècnica gestió (NR12)
Tècnica programes educatius (NR9)
Tècnica gestió B/C (NR9)
Tècnic gestió educativa (NR10)

10
20
10
20
10
100

3.- ACCEPTAR els ajuts materials ja concedits per la Diputació de Barcelona per als
projectes que gestionen els diferents serveis i que es relacionen a continuació:
PROJECTE

ESTAT

ESPORTS

Codi: 18158-Jornades d’esport adaptat
(vela i equitació adaptades)

Concedit

Codi: 19083 – Enquestes de satisfacció esdeveniments
esportius

Concedit

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.

11. Propostes urgents
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11.1 Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona destinada al
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona,
per al curs 2017-2018.
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia per
unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
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 229 en sessió de data 9 de maig de 2019, 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 sosteniment
del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 20172018
3. El director de Serveis d’Educació n’ha emès un informe favorable.
4.

L’Ajuntament de Terrassa disposa d’un termini de fins al 14 de juny d’enguany per
poder sol.licitar l’esmentada subvenció, d’acord a la base 5 de les bases
específiques d’aquesta convocatòria.

Fonaments de dret
1. D’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. De conformitat als articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb
l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de les diputacions
provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
3. De conformitat a l’acord de 9 de maig de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per al sosteniment del servei de l’escola
bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018, 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 al sosteniment del servei de
l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018.
5. Com a alcalde president de l’Ajuntament de Terrassa, en virtut de les atribucions que
disposa l’article 53 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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DECRETO:
1. Aprovar sol.licitar una subvenció de concessió directa amb concurrencia, a la Diputació
de Barcelona, amb el codi de la convocatòria número 201920195120011023, consistent en
el sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del curs escolar 20172018.
2. De conformitat a l’acord anterior, la Diputació ha establert uns criteris de determinació
de l’import:
La quantia d’aquesta subvenció es distribuirà amb l’aplicació del següent criteri i fins la
quantitat que es determina:
. La quantitat màxima establerta, en funció del nombre d’alumnes equivalents del curs
2017-2018. Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc
hores al dia i cinc dies a la setmana. Els que reben menys atenció la Diputació aplicarà un
càlcul diferent.
. En cap cas, l’import màxim de subvenció per cada alumne equivalent del curs 2017-2018
podrà superar la quantitat de 875,00 €.
3. En compliment a les bases específiques, emplenar el Annexos 1, 2 i 3 que hauran
d’adjuntar-se a la sol.licitud de subvenció mitjançant el Portal de Tràmits de la plataforma
electrònica de la Diputació de Barcelona.
4. Elevar el contingut d’aquesta Resolució a la propera Junta de Govern Local que es
realitzi per a la seva ratificació.

12. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les nou hores i quaranta vuit minuts el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros
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