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

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila

03/2017

17-FEBRER-2017

El disset 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 primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.

Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Meritxell Lluís i Vall
Marc Armengol i Puig
Membres excusats
Alfredo Vega i López
Lluïsa Melgares i Aguirre

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.
La present reunió 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.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 3 de febrer de 2017 (02/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 3 de febrer de 2017
(02/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (15 expedients: IPMA 785/2015, IPMA 880/2015,
IPMA 881/2015, IPMA 933/2015, IPMA 937/2015, IPMA 225/2016, IPMA 262/2016, IPMA
280/2016, IPMA 285/2016, IPMA 315/2016, IPMA 317/2016, IPMA 356/2016, IPMA 394/2016,
IPMA 413/2016 i IPMA 434/2016).
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 785/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ronny, 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 no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012543 i identificat amb el
microxip 941000015194626, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 880/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Renzo, una sanció de tres-cents euros (300 €), 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 en portar dos gossos
considerats potencialment perillosos sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs
d’ús públic en general el dia 17 de novembre de 2015, incomplint l'article 48.1 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 881/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Renzo, 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 no posseir la llicència administrativa per a la conducció de gossos de raça
considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos anomenat Rocky identificat amb el
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microxip 981098102496063 i amb el gos anomenat Yabu identificat amb el microxip
941000019048662, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 933/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Karine, 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 no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 937/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Felicia, una sanció de quatre-cents euros (400 €), tenint en
compte la transcendència social i el perjudici causat, 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, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via o espai públic el dia 2 de desembre de
2015, el qual va atacar i provocar ferides a un altre gos, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 225/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Imposar al senyor Kevin, 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 15 de març de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 262/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Maria Pilar, una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 28 de
març de 2016 i el dia 30 de març de 2016, tenint en compte la reiteració en la comissió de la
infracció, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 280/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ronny, una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós, amb microxip 941000015194626, o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 23 de març de 2016, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 285/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Antonio, 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, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la
via o espai públic el dia 2 d’abril de 2016, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 315/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Daniel, en qualitat de representant legal del senyor Sergio, menor
d’edat, 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 14 d’abril de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 317/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Sara, en qualitat de representant legal del senyor René, menor
d’edat, 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 14 d’abril de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 356/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Encarna i, solidàriament, al senyor Carlos, una sanció de
quatre-cents euros (400 €), 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, 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 dues ocasions, el dia 24 d’abril de
2016, a les 10 hores i 11 minuts, el qual va atacar un altre gos, i el dia 25 d’abril de 2016, a les
11 hores i 5 minuts, al carrer Xaloc 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 394/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Jennifer, 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, 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 el dia 23 d’abril de 2016, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 413/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Elisabeth, 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, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la
via o espai públic el dia 12 de maig de 2016, 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
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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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 434/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Darwin, 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la via
o espai públic el dia 19 de maig de 2016, 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 el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

3. Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica
promogut per la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can Guitard,
en execució de les previsions de la Modificació puntual del POUM en el referit àmbit.
Exp. GSOL 28/2013
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica presentat en data 7 de gener de 2017 (reg. 123357) pel Sr. Salvador Domingo Vallejo,
en la seva condició de Secretari de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació “PACGU001, Can Guitard”, en desenvolupament de les previsions del vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal i la “Modificació puntual del POUM en l’àmbit PA-CGU001 Can Guitard i
l’entorn de la Riera de Palau”.
SEGON. L’aprovació definitiva del projecte que s’aprova mitjançant el primer acord produeix els
efectes econòmics i jurídics reals següents:
- La cessió de dret a favor del municipi, en ple domini i lliures de càrregues, dels terrenys de
cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè se’n faci l’afectació
als usos que determini el planejament urbanístic.
- L’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al pagament
de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
- La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves parcel·les.
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- L’extinció o la transformació de drets i de càrregues, d’acord amb la legislació aplicable.
TERCER. Aquests acords esdevindran ferms en via administrativa una vegada transcorregut
un mes des de la recepció per part dels interessats de l’última notificació i/o publicació dels
presents acords, sense que dins el termini esmentat s’hi hagin presentat recursos en contra, o
bé, en cas que se’n presentin, una vegada resolts, o en tot cas transcorregut un mes des de la
seva interposició sense rebre resolució expressa.
QUART. Realitzar el tràmits necessaris per a possibilitar la inscripció del Projecte de
Reparcel·lació aprovat definitivament mitjançant l’acord primer, al Registre de la Propietat.
CINQUÈ. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o qui aquest designi
o qui el substitueixi en el càrrec, per a l’aprovació de l’escriptura pública de formalització del
projecte de reparcel·lació que s’aprova definitivament per mitjà dels presents acords, així com
per a la seva esmena i/o rectificació, sempre que no se n’alteri el seu contingut essencial.
SISÈ. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la premsa
local.
SETÈ. Notificar individualment els presents acords a tots els interessats en l’expedient, al
Servei de Cadastre i Quotes, així com als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Aprovar definitivament el Text Refós del Projecte d’Urbanització del Polígon
d’Actuació CGU001 Can Guitard. Exp. COAP 07/2012
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 d’aprovació definitiva, emès el dia 1 de febrer de 2016 pel director
de serveis d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic, que s’esmenta en la part expositiva
d'aquests acords i que consta a l'expedient.
SEGON. Aprovar definitivament el “Text Refós del Projecte d’urbanització del Polígon
d’Actuació CGU001 Can Guitard”, promogut per la Junta de Compensació del Polígon
d’Actuació PA-CGU001 Can Guitard de Terrassa, redactat i signat per l’arquitecte Joan Güell i
Roca i l’enginyer de camins, canals i ports Carles Noguera i Gros, amb data agost de 2016, i
amb un pressupost d’execució per contracte d’un milió vuit-cents setanta-vuit mil dos-cents
catorze euros amb cinquanta-tres cèntims (1.878.214,53€) (sense IVA), un pressupost
d’execució per contracte de dos milions dos-cents setanta-dos mil sis-cents trenta-nou euros
amb cinquanta-vuit cèntims (2.272.639,58€) (amb IVA) i un pressupost pel coneixement de
l’administració de dos milions quatre-cents seixanta-cinc mil cinc-cents seixanta-tres euros amb
quaranta-tres cèntims (2.465.563,43€) (amb IVA), amb el ben entès que, amb anterioritat a
l'inici de les obres, s'hauran de tenir en compte els següents preceptes indicats en l’informe
d’aprovació definitiva, emès el dia 1 de febrer de 2016 amb relació als següents aspectes:
• Tal i com s’especifica a l’informe de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, en el marc de l’autorització de les obres s’haurà de presentar davant a aquesta
Administració i també a l’Ajuntament de Terrassa, la documentació complementària
requerida al seu informe, així com un document amb la relació dels canvis i de la
documentació incorporada al projecte.
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• Tal i com s’especifica a l’informe de l’ACA, caldrà sol·licitar autorització d’obres a aquesta
agència quan aquestes s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic.
• No obstant, caldrà ajustar la solució adoptada a la normativa vigent, en el moment de
l’execució de les obres. Caldrà fer lliurament a l’Ajuntament de Terrassa, d’aquest document
amb les esmenes incorporades.
• Abans d’iniciar-se les obres, caldrà actualitzar tots els estudis fets per les companyies de
serveis existents i afectats, per tal d’ajustar les propostes a la realitat del moment.
TERCER. Requerir al promotor de la proposta per tal de que ingressi a la Tresoreria Municipal
una fiança corresponent al 12% del pressupost del total de les obres del “Projecte
d’urbanització del Polígon d’Actuació CGU001 Can Guitard”, per un import de dos-cents
setanta-dos mil set-cents setze euros amb setanta-cinc cèntims (272.716,75€), en concepte de
garantia de les obligacions derivades de la urbanització.
QUART. Condicionar l’executivitat del present acord d’’aprovació definitiva del “Text Refòs del
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació CGU001 Can Guitard” a la presentació de la
fiança del 12%, requerida en l’acord de junta d’aprovació inicial de data 21 de febrer de 2014 i
esmentada en el dispositiu anterior d’aquest acord, amb el benentès que es podrà entendre
substituïda aquesta, una vegada consti l’afecció de les finques resultants al pagament del saldo
de la liquidació definitiva de les despeses d’urbanització i les altres despeses del projecte.
CINQUÈ. Inici d’obra. Prèviament a l’inici de les obres, es lliurarà al Servei Jurídic i
Contractació d’Obres la documentació que es detalla a continuació:
1. Amb una antelació mínima de quinze dies, haurà de notificar, d’una manera fefaent, a
l’Ajuntament, la data d’inici de les obres, per tal de que es pugui realitzar un correcte
seguiment d’elles. En aquesta notificació s’indicarà la data prevista per a l’inici de les obres,
i anirà acompanyada del full mitjançant el qual el facultatiu tècnic corresponent assumeix la
Direcció de les obres, així com de les altres dades identificatives dels agents de les obres
que es considerin convenients i l’empresa constructora.
SISÈ. Recepció d’obra i d’instal·lacions. La documentació que s’haurà d’aportar en la petició de
la recepció d’obres, haurà de tenir forma de projecte d’obra executada (as-built) i inclourà
necessàriament el següent: a) Memòria justificativa; b) Plànols (documentació gràfica
completa); c)Instruccions d’ús i manteniment de les instal·lacions que ho requereixin i
referències de subministraments; d) Estat d’amidaments; e) Relació identificativa dels agents
que han intervingut en l’obra; f) Control de qualitat realitzat; g) Valoració econòmica dels
diferents serveis a cedir a l’Ajuntament i h) Acta de recepció d’obra per part del promotor de
conformitat amb l’article 169.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
SETÈ. Publicar el present acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
VUITÈ. Notificar aquests acords, traslladant una còpia de l’informe esmentat en el dispositiu
primer i dels informes de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de
l’Agència Catalana de l’Aigua i de les empreses de subministrament dels serveis afectats que
s’han pronunciat, al promotor i als redactors dels projectes.
NOVÈ. Notificar als propietaris afectats per l’obra urbanitzadora inclosos dins de la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació PA-CGU001 Can Guitard de Terrassa, i si escau als
titulars de bens i drets que es troben dins de l’àmbit d’actuació però que no formen part de la
Junta de Compensació esmentada.
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5. Aprovar la quota urbanística anticipada a càrrec de la mercantil Inmobiliaria Mar, S.L.,
propietària majoritària del subsector 2 de Torresana, per a la contractació del Document
d'esmena del projecte de Reparcel·lació i les despeses d'honoraris per la seva inscripció
registral. Exp. GQUO 07/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 7754, de 17 d’octubre de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar la quota d’urbanització anticipada del Projecte de Reparcel·lació per
cooperació corresponent al Subsector 2 del Pla de Millora Urbana de Torre-sana, a càrrec de la
mercantil INMOBILIARIA MAR, S.L.U. per l’import de 20.454,55 €, sense IVA, i 24.750,00 €,
IVA inclòs, amb el desglòs següent:
- 3.925,62€ €, sense IVA, i 4.750€, IVA inclòs, corresponents a les despeses previstes per a
l’execució del contracte, pendent de licitació, relatiu a la redacció dels treballs per l’esmena de
les deficiències assenyalades pel Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació de
l’àmbit indicat.
- 16.528,93 €, sense IVA, i 20.000€ IVA inclòs, corresponents als honoraris estimats per a la
seva inscripció registral.
SEGON. Notificar el contingut del present acord a la mercantil INMOBILIARIA MAR,S.L.U.
TERCER. Notificar el contingut del present acord als Serveis Econòmics i Financers, i el Servei
de Gestió Tributària i Recaptació d’aquesta Corporació, als efectes de procedir al gir de la
quota aprovada mitjançant l’acord Primer.

6. Aprovar inicialment el Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa, el text del qual
s’acompanya com Annex als presents acords, i que estableix les característiques i els elements
definidors de la prestació dels indicats serveis, i els principis d’organització i funcionament pels
quals s’han de regir i tot un seguit de mesures a implementar de manera temporalitzada per al
ple desenvolupament del Pla.
SEGON. Sotmetre a informació pública els presents acords i text del pla director aprovat pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
TERCER. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, el pla director que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
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7. Ratificar la resolució núm. 10052, de 15 de desembre de 2016, que aprova el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i l’Associació de municipis de Transport Urbà (AMTU), per la realització del
projecte de recerca que consisteix en desenvolupar un sistema Big Data aplicat a
enquestes de mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10052, de 15 de desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de municipis pel transport urbà (AMTU) per la realització del projecte de recerca
que consisteix en desenvolupar un sistema Big Data aplicat a enquestes de mobilitat.
SEGON. Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del conveni com a aportació
econòmica per un import de 10.000 € amb càrrec a la partida 1224 13403 46600 del
pressupost municipal vigent.
TERCER. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes pertinents.

8. Ratificar la resolució núm. 910, d’1 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, els ajuts econòmics, tècnics,i materials per a les actuacions a executar
durant l’any 2017, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 910, d’1 de febrer de 2017, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els ajuts econòmics, tècnics i materials per a les
actuacions a executar durant l’any 2017 que es relacionen en el document adjunt a aquesta
resolució.
SEGON. L’import total dels recursos econòmics sol·licitat per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat a la Diputació De Barcelona, d’acord amb el Catàleg de Serveis de l’any 2017
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, és de quatre-cents vint-i-vuit mil dos-cents
seixanta-vuit euros amb dotze cèntims (428.268,12€).

9. Ratificar la resolució núm. 310, de 21 de desembre de 2016, que accepta l’aportació
econòmica de 268.053,11 € atorgada per l’Agència Catalana del Consum d’acord amb el
conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb
les actuacions dels seus serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de
deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats
familiars en situació de pobresa energètica. Exp. GESAD 17/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 310, de 21 desembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
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PRIMER. Acceptar l’aportació econòmica de 268.053,11 € atorgada per l’Agència Catalana del
Consum d’acord amb el conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals,
en relació amb les actuacions dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum, i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de pobresa energètica.
SEGON. Ingressar l’import acceptat en l’aplicació pressupostària 3313.23102.45100.
TERCER. Tramitar la generació de crèdit corresponent, si procedeix.

10. Ratificar la resolució núm. 911, de 2 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona ajuts econòmics per un import total de 608.484,78 €, per activitats dels àmbits
de Drets Socials i Serveis a les Persones en el marc de la convocatòria 2017. Exp. INSU
03/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 911, de 2 de febrer de 2017, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de sis-cents
vuit mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (608.484,78 €) per
activitats dels àmbits de Drets Socials i Serveis a les Persones que es relacionen a continuació,
en el marc de la convocatòria 2017, publicada al BOPB de 2 de gener de 2017:

PRESSUPOST
TOTAL
SERVEIS DE POLÍTIQUES DE GÈNERE + LGTBIQ
17112 – Finançament en l’àmbit de dones i
522.167,02
LGTBI
102.017,83
Altres ingressos
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL
17113 - Finançament en l’àmbit de joventut
1.141.056,03
PROJECTE

Altres ingressos
SERVEIS DE CIUTADANIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
17114 – Finançament en l’àmbit de la
121.721,24
convivència, diversitat i participació ciutadana (*)
88.443,05
SERVEI D’EDUCACIÓ
17118 – Funcionament de centres i serveis
421.649,28
municipals de formació de persones adultes
17172 – Orientació, transicions educatives i
102.181,96
formació professional
SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
17195 – Plans municipals d’Educació per al
46.632,00
Desenvolupament (EpD)
SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
17223 – Promoció de la salut
158.448,61
SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE
17230 – Reforma, condicionament i rehabilitació
d’habitatges municipals o cedits (**)
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30.849,85

IMPORT
SOL·LICITAT
40.000,00

APORTACIÓ
MUNICIPAL
426.167,02

40.000,00

62.017,83
56.000,00

40.000,00

964.106,03

INGRES
PREVIST
12.650,0
0
0

20.620,0
0

136.950,00
40.000,00

81.721,24

12.650,0
0
5.174,00

40.000,00

48.443,05

210.824,64

210.824,64

51.090,98

51.090,98

27.500,00

19.132,00

27.000,0
0

95.069,16

63.379,44

30.020,0
0

24.000,00

6.849,85

0

48.576,0
0
45.965,0
0
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SEGON. D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, es comptabilitzaran les operacions que correspongui a les partides
de Capítol 2 i Capítol 4 a partir de que el Pressupost 2017 estigui operatiu.
TERCER. Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte de Qualitat
Democràtica (*) corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i
participació ciutadana a l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Barcelona. El Servei de Qualitat Democràtica es compromet a no efectuar la
despesa de 14.520,00 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
QUART. Supeditar la realització d’una part del projecte (**) Reforma, condicionament i
rehabilitació d’habitatges municipals o cedits a l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Barcelona. La Societat Municipal d’Habitatge es compromet a no efectuar la
despesa de 24.000,00 € en cas que no es concedeixi la subvenció.

CINQUÈ. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als serveis i
activitats de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones que es relacionen a continuació,
en el marc de la convocatòria 2017, publicada al BOPB de 2 de gener de 2017:

RECURS
SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
17011 – Actuacions de prevenció i detecció de les drogodependències
SERVEI DE POLÍTIQUES D’HABITATGE
17033 – Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica
SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA

CLASSE DE RECURS
Material
Material

17037 – Banc de recursos per a la participació ciutadana

Material

17198 – Portal d’entitats per al foment de la participació ciutadana
17211 – Projectes de participació ciutadana

Material
Tècnic

SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL
17066 – Diagnosis, avaluacions i projectes locals de joventut
17253 – Tallers d’emancipació

Tècnic
Material

SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
17129 – Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM)
17244 – Supervisió dels equips de serveis socials bàsics
17245 – Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Material
Material
Material

SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
17178 – Planificació i participació de les persones grans
17202 – Prevenció dels maltractaments de les persones grans
OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES i ACCESSIBILITAT
17216 – Projectes en l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal
SERVEI DE CIUTADANIA
17235 – Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils
SERVEI LGTBIQ
17236 – Sensibilització per a les relacions igualitàries
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SISÈ. Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2017, a continuació es relaciona el personal
adscrit, i que té consideració de despesa elegible:
Servei gestor
POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Recurs
Finançament en
l’àmbit de dones i
LGTBI

Lloc de treball
Cap del servei
Psicòloga
Psicòloga
Psicòloga
Tècnica Superior en Dret
Diplomada en Treball Social
Tècnica Especialista en Gestió
Auxiliar tècnica atenció públic
Tècnica especialista
Tècnica especialista
Tècnica especialista
Tècnia especialista
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Tècnica de programes
Auxiliar de gestió

Finançament en
l’àmbit de joventut

Conserge
Responsable de Manteniment
Tècnic Auxiliar Joventut i Lleure
Tècnica Auxiliar Joventut i Lleure
Auxiliar Tècnica Informadora Juvenil
Auxiliar Tècnic Informador Juvenil
Auxiliar Tècnica Informadora Juvenil
Tècnica Impulsora del Programa de Garantia
Juvenil
Tècnica Impulsora del Programa de Garantia
Juvenil
Tècnica Joventut i Lleure
Tècnica Joventut i Lleure
Tècnica Joventut i Lleure
Tècnic de Joventut i Lleure
Cap de Joventut i Lleure
Directora de serveis de Ciutadania i Qualitat
Democràtica
Responsable immigració, mediació i civisme
Director de programes
Auxiliar de gestió
Tècnica de gestió
Tècnica de programes
Directora de serveis de Ciutadania i Qualitat
Democràtica
Cap Tècnica de Qualitat Democràtica
Tècnic de gestió
Tècnic auxiliar dinamitzador (gener a març)

LGTBIQ
JOVENTUT I
LLEURE INFANTIL

CIUTADANIA

QUALITAT
DEMOCRÀTICA
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Finançament en
l’àmbit de la
convivència,
diversitat i
participació
ciutadana

%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
95%
15%
80%
30%
30%
20%
15%
10%
20%
60%
25%
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EDUCACIÓ

Funcionament de
centres i serveis
municipals de
formació de
persones adultes

Orientació,
transicions
educatives i
formació
professional

SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
SALUT I
COMUNITAT

Plans municipals
d’Educació per al
Desenvolupament
(EpD)
Promoció de la
salut

Tècnic auxiliar dinamitzador (abril a desembre)
professora
professora
professora
professor
professora
professora
professor
professora
professora
professora
Professora
professora
professora
Cap de Formació i Orientació Professional
Secretaria Tècnica del Consell de Formació
Professional (substitució Marta Mencia)
Secretaria Tècnica del Consell de Formació
Professional (baixa per maternitat)
Tècnic de Gestió b/c
Director de serveis
Tècnica de Gestió Educativa
Tècnic de Gestió Educativa
Cap de la Unitat de Solidaritat
Tècnic Auxiliar de Solidaritat
Tècnica prevenció drogodependències (6 mesos)
Tècnica salut comunitària (6 mesos)
Tècnica de salut escolar
Tècnica salut comunitària
Tècnica salut escolar
Auxiliar de gestió
Cap del servei

25%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
81%
100%
100%
69%
81%
100%
100%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
100%
8,27%
15,08%
35%
35%
70%
85%
35%
55%
48%

11. Ratificar la resolució núm. 912, de 2 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona ajuts econòmics per un import de 359.500 €, per a activitats dels àmbits del
Servei de Cultura, Esports, Comerç, Relacions Europees i Internacionals, Projecció de la
Ciutat, i d’Innovació, en el marc de la convocatòria 2017. Exp. GADMI 07/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 912, de 2 de febrer de 2017, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de trescents cinquanta-nou mil cinc-cents euros (359.500 €) per a activitats dels àmbits de Serveis de
Cultura, Esports, Comerç, Relacions Europees i Internacionals, Projecció de la Ciutat, i
d’Innovació, que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2017, publicada al
BOPB de 2 de gener de 2017. El pressupost total dels projectes ascendeix a 792.167,94 €.
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SEGON. Relació de projectes, activitats i serveis pels quals es proposa sol·licitar ajuts
econòmics:
PRESSUPOST
TOTAL

PROJECTE

SERVEI DE CULTURA
17007–Exposició temporal del Museu de Terrassa:
“El gabinet del col.lecionista” (Annex 1)
SERVEI D’ESPORTS
Activitats esportiv. i suports puntuals (Annex 2)
Esport per prevenir el risc d’exclusió (Annex 2)
Proj.singular: dinamització esportiva als barris
(Annex 2)
SERVEI DE COMERÇ
17115- Fira Modernista de Terrassa 2017 (Annex 3)
17121- Suport en la gestió de la dinamització en
centres comercials urbans (Annex 3)
17115- Fira de l’oliva (Annex 3)

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST

92.575,98

15.000,00

77.575,98

5.200,00

72.386,66
24.985,27

20.000,00
8.000,00

52.386,66
16.985,27

9.084,00
0,00

21.486,70

6.000,00

15.486,70

0,00

125.400,00
48.000,00

15.000,00
24.000,00

110.400,00
24.000,00

8.000,00
0,00

12.000,00

4.000,00

8.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

2.500,00

7.000,00

4.500,00

7.000,00

29.500,00

0,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

60.000,00

83.333,33

50.000,00

33.000,00

30.000,00

17154- Senyalització promocional del Mercat de
Sant Pere (Annex 3)
4.000,00
17154- Millora dels mòduls exteriors del Mercat de
Sant Pere (Annex 3)
12.000,00
SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
17058 – Trobada Workshop on World Class Cultural
Events and Media Facilities (Annex 4)
9.500,00
SERVEI DE PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
17141- Estratègia de creació i construcció d’una
identitat competitiva per a Terrassa (Annex 5)
36.500,00
SERVEI D’INNOVACIÓ
17045- Centres Locals de Serveis a les empreses
(Annex 6)
17220- Projecte singular de dinamització del teixit
productiu (Annex 7)

IMPORT
SOL·LICITAT

TERCER. D’acord amb el detall que s’acompanya als annexos adjunts a aquest informe (annex
1 a l’annex 7), s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les partides de
Capítol 2 i Capítol 4 següents :
Annex – Projecte/Actuació
1- Exposició “Gabinet del
col.leccionista”
1- Exposició “Gabinet del
col.leccionista”

Partida

RC (€)

5451-33301-22602

300,00

5451-33001-22799

12.000,00

2- Programes i activitats esportius

5452-34101-48900

39.000,00

222222-

5452-34101-48943
5452-34101-48100
5452-34101-22799
5452-34101-22300
5452-34101-22602
5452-34101-22609

19.600,00
3.700,00
9.725,26
500,00
355,76
8.053,00

Programes i activitats esportius)
Programes i activitats esportius
Programes i activitats esportius
Programes i activitats esportius
Programes i activitats esportius)
Programes i activitats esportius
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2- Programes i activitats esportius
2- Programes i activitats esportius
3- Suport en la gestió de la
dinamització en centres comercials
urbans
3- Fira modernista 2017
3- Fira modernista 2017
3- Fira de l’Oliva
4- Trobada Workshop on World
Class Cultural Events and Media
Facilities
5- Estratègia de creació i
construcció d’una identitat
competitiva per a Terrassa

5452-34201-22700
5452-34201-21200
5622-43903-48900

500,00
3.000,00
24.000,00

5622-43111-22699
5622-43111-22602
5622-43903-22699
5752-43902-22699

96.400,00
29.000,00
8.000,00
7.000,00

5754-49206-22799

29.500,00

QUART. Per a aquelles despeses relacionades amb el projecte d’exposició temporal “El
gabinet del col·leccionista”, hi ha disposició de crèdit corresponents : a la partida 5451-3330122100, suministre elèctric, operació AD 16264; a la de neteja (5451.33301.22700) hi ha
l’ADFUT 102878; a la de seguretat (5451.33301.22701) hi ha DFUT 107530; i a la partida
5451.33001.21300 (mant. maquinària) hi ha les operacions AFUT 248583 i 248617.
CINQUÈ. Supeditar la realització del projecte Suport en la gestió de la dinamització en centres
comercials urbans a l’atorgament de la subvenció sol·licitada. El Servei de Comerç reformularà
el projecte en funció de l’import finalment atorgat.
SISÈ. Supeditar la realització del projecte Fira de l’oliva, a l’atorgament de la subvenció
sol·licitada. El Servei de Comerç reformularà el projecte en funció de l’import finalment atorgat.
SETÈ. Supeditar la realització dels projectes “Senyalització promocional del Mercat de Sant
Pere” i “Millora dels mòduls exteriors del Mercat de Sant Pere” a l’atorgament de la subvenció
sol·licitada, o es reformularà el projecte, si escau.
VUITÈ. Supeditar la realització dels projectes “Trobada Workshop on World Class Cultural
Events and Media Facilities” i “Estratègia de creació i construcció d’una identitat competitiva per
a Terrassa” a l’import final atorgat, reformulant-los d’acord al mateix.
NOVÈ. Supeditar la realització dels projectes a l’atorgament de la subvenció “Centres Locals
de Serveis a les empreses” i “Projecte singular de dinamització del teixit productiu” a
l’atorgament de la subvenció sol.licitada.
DESÈ. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als serveis
que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2017, publicada al BOP de 2 de
gener de 2017.

PROJECTE

RECURS

SERVEI D’ESPORTS
Cessió de trofeus i medalles (fins el 31/12/2017)

Recurs material

Préstec de material esportiu (fins el 31/12/2017)

Recurs material
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Jornades d’esport adaptat

Recurs material

Assessorament d’equipaments esportius

Recurs tècnic

ONZÈ. Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2017, a continuació es relaciona el personal
adscrit:

Servei gestor
del projecte

CULTURA

ESPORTS

INNOVACIÓ

Projectes

-Exposició temporal
Museu de Terrassa

-Activitats i
esdeveniments
esportius

-Centres Locals
Serveis Empreses
-Business
Confidence

Lloc de treball

%

Conservador arqueòleg
Conservadora museu
Difusora museu
Tècnic museu
Auxiliar de gestió museu
Director museu
Encarregat de manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Tècnic televisió local
Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lacions esportives
Diversos responsables d’equipaments
esportius

15 %
70 %
15 %
15 %
5%
10 %
5%
5%
5%
2%
14 %
2%
5%
50%

Tècnic mig (NR 12)
Tècnic mig (NR 10)
Tècnic mig (NR 10)

100%
14%
82%

13 %

DOTZÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.

12. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA, de la
subvenció del programa "Treball i Formació 2016" atorgada pel SOC.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació de 126 persones en
situació d’atur i amb dificultats d’inserció i dos tècnics/ques per a la gestió del projecte, per un
import de 1.408.313,60 €.
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SEGON. L’import de 375.576,74 € corresponent a les despeses no subvencionables de les
Línies A i B de personal de plans d’ocupació es carregaran a les diferents àrees/serveis
municipals que intervenen al projecte.
TERCER. L’import de 22.462,06 € corresponent a les despeses no subvencionables de la Línia
C anirà a càrrec de Foment de Terrassa, SA.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

13. Ratificar el decret núm. 1113, de 2 de febrer de 2017, que aprova el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa i els Ajuntaments de Matadepera, Rellinars,
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, per a la prestació de serveis a les persones
emprenedores i empreses.
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 1113, de 2 de febrer de 2017, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i els Ajuntaments
de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls per a la prestació de serveis a
persones emprenedores i empreses, el text del qual s’adjunta com a annex, a signar entre
aquesta corporació municipal, l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Rellinars,
l’Ajuntament d’Ullastrell, l’Ajuntament de Vacarisses i l’Ajuntament de Viladecavalls.
SEGON. Notificar el contingut del present decret als interessats, i elevar-ho a la consideració
de la Junta de Govern per tal que prengui en consideració la seva ratificació.

14. 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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