ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

02/2017

3-FEBRER-2017

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Meritxell Lluís i Vall
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Lluïsa Melgares i Aguirre
Marc Armengol i Puig

El tres de febrer de l’any dos mil disset, a la Sala
de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa,
es reuneix la Junta de Govern Local per fer en
segona convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència de la primera tinent d’alcalde, i
alcaldessa accidental, Sra. Rosa Maria Ribera i
Mitjavila.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Alfredo Vega i López

Altres assistents
Isidre Colás Castilla

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 20 de gener de 2017 (02/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 20 de gener de 2017
(02/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la resolució núm. 311, de 10 de gener de 2017, que accepta l’ajut econòmic
per al “Foment de l’accessibilitat”, de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Terrassa, per un import total de 73.729,68 €, destinat als municipis de la demarcació de
Barcelona menors de 300.000 habitants, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016 – 2019”.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 311, de 10 de gener de 2017, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar el suport puntual consistent, en un ajut econòmic per al “Foment de
l’accessibilitat”, de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, per un import total de
73.729,68 €, destinat als municipis de la demarcació de Barcelona menors de 300.000
habitants, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
SEGON. Notificar el contingut de la present resolució a la Diputació de Barcelona i als
departaments que correspongui per a la seva tramitació i compliment.

3. Donar compte de la resolució núm. 197, de 10 de gener de 2017, per la que es prorroga
el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació AMPA Escola el Vapor
(arrendatària del solar) i el propietari del solar, en el marc del programa municipal pel
desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans fins el 10 de gener de 2018.
Exp. MAMA 49/2013
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 197, de 10 de gener de 2017, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació AMPA Escola
el Vapor (arrendatària del solar) i el Sr. Maties (propietari del solar), en el marc del programa
municipal pel desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans en el municipi de
Terrassa fins el 10 de gener de 2018.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que correspongui
per a la seva tramitació i compliment.

4. Donar compte de la resolució núm. 339, de 19 de gener de 2017, que declara l’extinció
del conveni de col·laboració entre l’entitat SEMBRANT CIUTAT i els titulars del solar
ubicat al c. Vinaròs amb l’Ajuntament de Terrassa per a la realització d’un hort urbà en
aquest solar. Exp. MAMA 57/2013
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 339, de 19 de gener de 2017, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Declarar l’extinció del conveni de col·laboració entre l’entitat sembrant ciutat (NIF
G65923039) els titulars del solar ubicat al C/ Vinaròs, el Sr. Josep i la sra. Juana i l’Ajuntament
De Terrassa per la realització d’un hort urbà a l’esmentat solar.
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SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que correspongui
per a la seva tramitació i compliment.

5. Ratificar la resolució núm. 526, de 16 de gener de 2017, que accepta la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, en el marc de la
convocatòria de subvencions amb l’objecte de fomentar les programacions d’Arts
Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa “Anem al Teatre”, per al curs escolar
2016-2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 526, de 16 de gener de 2017, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Terrassa, en el marc de la convocatòria de subvencions amb l’objecte de fomentar les
programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, pel curs escolar
2016-2017, sent l’import concedit de cinc mil set-cents setanta euros (5.770,00 €).
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta Resolució a les parts interessades.

6. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, tram entre
Pare Font i Roger de Llúria (PM-NDT-069), i el seu projecte d’enderrocs COAP 36/2011.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar els informes emesos pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres,
de data 23 d’octubre de 2012 i 8 de maig de 2012, que s'esmenten en la part expositiva
d'aquesta resolució i que consten a l'expedient. I aprovar l’informe favorable a la nova
aprovació inicial del “Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 entre el carrer Pare
Font i Roger de Lluria (PM-BDT069), així com del seu projecte d’enderrocs”, emès pel director
de serveis d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic en data 23 de gener de 2017.
SEGON. Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 entre el
carrer Pare Font i Roger de Llúria (PM-BDT069), així com del seu projecte d’enderrocs”, COAP
36/2011, amb el següent detall pressupostari:
- Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69, entre els carrers Pare Font i Roger de
Llúria (PM-NDT069) (sense projecte d’enderrocs):
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):
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- Projecte d’enderroc de 6 Naus industrials i 1habitatge, carrer Pare Font 124, carrer Navas
de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83:
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):

48.000,00 €
57.120,00 €
69.115,20 €

- Costos de la gestió de residus del Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 Naus
industrials i 1habitatge, carrer Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A,
82B i 83:
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):

35.922,09 €
42.747,29 €
51.724,22 €

- Projecte d’enderroc de 10 naus industrials: Al carrer Lepant 5 i 133, carrer Navas de
Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88:
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):

78.150,00 €
92.998,50 €
112.528,19 €

- Costos de la gestió de residus del Projecte d’enderroc de 10 naus industrials: Al carrer
Lepant 135 i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88:
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):

55.231,68 €
65.725,70 €
79.528,10 €

Total Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69, entre els carrers Pare Font i Roger
de Llúria (PM-NDT069) (inclosos el projecte d’enderrocs i estudis de gestió de residus):
• pressupost d’execució material:
• pressupost de contracte (IVA exclòs):
• pressupost de contracte (IVA inclòs):

872.778,40 €
1.038.606,30 €
1.256.713,62 €

El projecte d’urbanització està dividit en dues etapes principals:
- La fase 1 és la delimitada per l’àmbit del carrer Navas de Tolosa, segons els límits actuals
del carrer i té un àmbit d’actuació de 1.287,80 m2.
- La fase 2 és la delimitada pel passatge i l’ampliació de la vorera nord del carrer Navas de
Tolosa i té un àmbit de 2.324,15 m2.
Cada una de les fases té una previsió d’execució de dotze (12) mesos, per tant, el temps
total d’execució de l’obra és de vint-i-quatre (24) mesos.
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TERCER. Requerir al promotor de la proposta per tal de que ingressi a la tresoreria municipal
una fiança complementària de catorze mil cent vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims
(14.182,66 €), que juntament amb la ja dipositada per un import de cent deu mil quatre-cents
cinquanta euros amb deu cèntims (110.450,10 €) , constitueixin el 12% del valor total de les
obres del “Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 entre el carrer Pare Font i
Roger de Llúria (PM-BDT069), així com del seu projecte d’enderrocs”, en concepte de garantia
de les obligacions derivades de la urbanització total de l’àmbit.
QUART. Sotmetre el projecte d'urbanització i el corresponent projecte d’enderrocs, ara
aprovats inicialment, a informació al públic durant el termini d'UN MES comptat des de
l'endemà de la publicació dels edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), per tal de que puguin
presentar-se les al·legacions que s'estimin oportunes, de conformitat amb l’article 89.6 seguint
el procediment de la tramitació disposat a l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme), considerant-se que si no es
presenten al·legacions en el referit període s’entendrà aprovat definitivament.
CINQUÈ. Notificar aquests acords i donar trasllat dels informes esmentats en el dispositiu
primer als promotors de l’àmbit, i donar audiència a les persones interessades, de conformitat
amb l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme.
SISÈ. Advertir als promotors de l’àmbit que, d’acord amb l’informe emès en data 1 de juny de
2016 per l’Agència Catalana de Residus, caldrà que durant el desenvolupament de les obres es
porti a terme un pla de vigilància ambiental i que mensualment entreguin a l’Ajuntament de
Terrassa un informe signat per un tècnic competent.

7. Aprovar el “Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la
urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comptat”. Exp.
COAP 31/2011
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’informe tècnic emès pel cap del Servei de Projectes i Obres de data 25 de
gener de 2017, favorable a l’aprovació del document “Projecte bàsic i executiu actualitzat del
nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i
Franc Comptat”, redactat i signat per l’UTE Miquel Orriols i Mas / Carles Orriols i Caba.
SEGON. Aprovar el document “Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora
de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comptat”, de data
desembre de 2016, amb el següent detall pressupostari:
• Pressupost d’execució material
• Pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs)
• Pressupost d’execució per contracte (IVA 21% inclòs)
• Pressupost per coneixement de l’administració
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El termini previst per a l’execució dels treballs definits en aquest projecte actualitzat és de tretze
(13) mesos.
Les obres recollides en aquest document estan incloses dins el marc d’actuacions del Pla de
Barris de La Maurina.
TERCER. Publicar l’acord d’aprovació d’aquest projecte, segons estableix l'article 38.2 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

8. Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de
l’any 2017” del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona,
per un import total de 368.367,27 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de
l’any 2017” del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per
un import total de 368.367,27 €.
SEGON. Aprovar l’adhesió de Terrassa al projecte singular liderat per St. Quirze del Vallès
“Comunicat Virtual i Vallès: Impuls de la Indústria 4.0”.
TERCER. Notificar el contingut dels presents acords de Foment de Terrassa, SA i als ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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