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Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

El vint-i-u d’abril 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 primer tinent d’alcalde i alcalde
accidental Sr. Alfredo Vega i López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila

Altres assistents
Óscar González Ballesteros

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 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 7 d’abril de 2017 (06/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 7 d’abril de 2017 (06/2017),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar inicialment el “Pla Urbanístic per a la regulació de les condicions
d’emplaçament de les associacions cannàbiques i dels clubs socials”. Exp. PLPG
01/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
La proposta del Pla especial urbanístic per a la regulació de les condicions d’emplaçament de
les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials ha estat promoguda per l’ajuntament de
Terrassa i redactada de forma conjunta pels tècnics del Servei de Llicències i Protecció de la
Legalitat i del Servei de Planejament Urbanístic.
En els darrers anys han proliferat al nostre municipi els anomenats clubs o associacions de
consumidors de cànnabis que han desenvolupat diversos models organitzatius per a la gestió
de la provisió, la possessió i el consum de cànnabis, basant-se en el model de consum
compartit, fonamentats en els requisits exigits per la jurisprudència de la Sala segona del
Tribunal Suprem, de 8 de març (rec. 3617/1998) i de 31 de març de 2006 (rec. 341/2005), que
delimiten els supòsits en el qual l’acte de consum de substàncies estupefaents no es considera
típic i punible (art. 368 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal,
modificat per l’apartat 104 de l’article únic de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny).
En l’actualitat, a Catalunya, no es disposa d’un marc legal que reguli específicament el
funcionament d’aquest tipus d’activitat. Juntament amb aquesta manca actual de regulació
normativa específica, cal posar en relleu també, les possibles conseqüències negatives que
d’un inadequat desenvolupament d’aquests tipus d’activitat es podria repercutir sobre la salut
pública, la convivència social o la seguretat ciutadana.
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen de
cànnabis i en distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen
aquesta substància en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que
es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat clandestí.
El seu funcionament està regulat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, que en el seu article 2, apartat segon, estableix que el dret d’associació
comprèn la llibertat d’associar-.se o crear associacions, sense necessitat d’autorització prèvia i
en el mateix article, apartat quart, s’estableix que la constitució d’associacions i l’establiment de
la seva organització i funcionament es porten a terme dins del marc de la Constitució,
d’aquesta Llei Orgànica i de la resta de l’ordenament jurídic, indicant en el seu apartat setè que
les associacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte són
il·legals.
L’article 4.2 d’aquesta Llei Orgànica, estableix que l’administració no pot adoptar mesures
preventives o suspensives que interfereixin en la vida interna de les associacions, i l’article 7
de la mateixa Llei estableix els aspectes que han de contenir els Estatuts de l’associació,
indicant en el seu apartat segon, que aquest contingut no pot ser contrari a l’ordenament jurídic.
A més, l’article 10 de la mateixa Llei, estableix que les associacions s’han d’inscriure en el
Registre corresponent, als únics efectes de publicitat.
Cal considerar que la proliferació d’associacions està vinculada, entre d’altres, a una realitat
social en què el consum de cànnabis no és una pràctica residual en termes poblacionals, i on el
perfil de les persones que en consumeixen és força heterogeni. Altrament, però, cal tenir en
compte que el consum de cànnabis comporta una sèrie de riscos per a la salut de les persones,
ja que es tracta d’una substància tòxica i amb capacitat de generar addicció. I aquests riscos
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són especialment rellevants en les persones amb una major vulnerabilitat, especialment pel
que fa a la població jove o amb patologia mental.
En aquest context, la RESOLUCIÓ SLT 32/2015, de 15 de gener, del Parlament de Catalunya
ha aprovat criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els
seus clubs socials, i les condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de
Catalunya. Són criteris per orientar les associacions cànnabiques i els seus clubs socials i
també per establir les condicions de l’exercici de la seva activitat:
- Condicions d’accés dels associats
- Condicions de salubritat.
- Oferta de serveis d’informació i assessorament en reducció de riscos i danys als socis,
així com la formació en aquests àmbits per part dels responsables de la dispensació de la
substància.
- Prohibició del consum d’altres drogues i de la venda i comercialització de qualsevol béns
o productes consumibles.
- Limitació horària.
- Limitació de la ubicació, i establiment de distàncies entre els clubs, i entre els clubs i
equipaments educatius i serveis sanitaris.
- Limitació de tot tipus de publicitat dels establiments i de les seves activitats, així com de
la promoció del consum de cànnabis.
- Respecte a la normativa mediambiental i l’entorn urbà
Per tant, és palesa la necessitat de regular la implantació d’establiments destinats a clubs o
associacions de consumidors de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal, amb l’objectiu de
minimitzar, des d’una perspectiva urbanística, el possible impacte ciutadà que la creixent
proliferació d’aquestes activitats pugui representar per al nostre municipi, en aquelles zones o
sectors del municipi on estigui admeses aquestes tipologies d’usos.
Cal esmentar que la legislació específica aplicable és el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Decret Legislatiu
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com el
nou text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 2/2003, de
28 d’abril.
El lletrat cap del Servei Jurídic Administratiu ha emès informe favorable a l’aprovació inicial del
document en el que fa constar que:
1. Normativa d’aplicació.
El present Pla Especial està promogut i formulat per l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el
que estableix l’article 67 i 68 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, modificat per l’article per la Llei 3/2012, de 22 de febrer).
La tramitació d’un pla especial urbanístic respon a les determinacions establertes en l’article 78
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per l’art. 27 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i a l’article 92.2.a) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
L’objecte del present Pla Especial Urbanístic s’ajusta, doncs, a les finalitats expressades en
l’article 67 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i conté la documentació que requereix l’article
69 de la mateixa llei, d’acord amb els objectius i la finalitat del mateix.
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El present Pla especial, atès que es tracta d’un Pla especial urbanístic de desenvolupament, la
seva aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en virtut
de l’article 80.c) (modificat per l’article 29 de la llei 3/2012).

2. Sol·licitud d’informes.
D’acord amb allò previst a l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, el quals l’han d’emetre en el termini d’un mes.
Concretament s’haurà de procedir a sol·licitar informe als següents organismes:
1.- Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys de la Secretaria Pública,
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
2.- Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, (art 8.5 del DL 3/2003 Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya).

3. Suspensió de llicències.
La Junta de Govern Local, en sessió de22 d’abril de 2016, va acordar:
“PRIMER.- Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i
rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes (comunicacions, declaracions responsables
o d’altres) establertes per la legislació sectorial, destinades a clubs i associacions de
cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment
permeses i no constitutives d’infracció penal, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o
la reforma de l’instrument de planejament pertinent, o la seva regulació a través d’una
ordenança municipal especifica sobre aquesta matèria, per regular les condicions
urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb altres usos o
establiments i/o altres determinacions d’aquests usos i activitats, etc.) en aquelles zones
i sectors dels municipi on estigui admesa aquesta tipologia d’usos, en l’àmbit que es
grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades
llicències, incorporat a l’expedient.
En virtut d’allò establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer (TRLUC), i d’acord amb els requisits formals i procedimentals legalment
previstos.
Els efectes d’aquesta suspensió no poden durar més d’un any. No obstant això, la seva
durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de
l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no
se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per idèntica finalitat, fins que no hauran
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC).
SEGON.- Publicar l’acord de suspensió esmentat en l’apartat anterior al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona, a la premsa local, a la premsa provincial i en els mitjans
telemàtics corresponents”
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L’acord de suspensió de llicències adoptat pel la Junta de Govern Local, anteriorment transcrit,
en va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data25 d’abril de 2016, al
diari “Punt Avui” en data 25 d’abril de 2016, al “Diari de Terrassa” de 26 d’abril de 2016, i a la
pàgina web de l’Ajuntament.
Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, el Cap de Servei Jurídic
Administratiu proposa a la consideració de la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les condicions
d’emplaçament de les associacions cannàbiques i dels clubs socials”.
SEGON. Suspendre l’atorgament de qualsevol tipus de llicències d’edificació, reforma i
rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, destinades a clubs i
associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents i psicotròpiques
legalment permeses, dins de l’àmbit delimitat en el plànol annexat al referit document
urbanístic.
El termini de suspensió serà d’un any des de la publicació del present acord de suspensió,
segons el que estableix l’article 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
TERCER. Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el termini
d’un mes, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província, a la premsa local i en els mitjans telemàtics corresponents, per tal de
que puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Exp. IPMA 772/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
En data 19 d’abril de 2016, mitjançant la resolució número 3.162, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Iván com a presumpte 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 com a potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat, de
nom Boira i identificat amb el microxip 941000018732902.
A l’acord se li informava del nomenament d’instructora i de secretària, als efectes de l’article 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i se li comunicava que tenia un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que
estimés pertinents i per proposar les proves de les quals intentés valdre's per a la defensa dels
seus drets o interessos, d’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993.
Aquest acord, juntament amb el plec de càrrecs que s’acompanyava i amb la indicació dels
recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
el dia 9 de juny de 2016, per haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal
domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
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Durant el termini atorgat el senyor Leal no va formular cap al·legació ni va proposar cap prova.
Així mateix, no va sol·licitar la llicència administrativa ni va aportar la documentació necessària
per tramitar-la.

En data 26 de setembre de 2016 es va formular la corresponent proposta de resolució
mitjançant la qual es proposava la imposició d’una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), 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 i se li atorgava un termini de deu dies
hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 14 del Decret
278/1993.
La proposta de resolució se li va notificar personalment al seu domicili el dia 21 d’octubre de
2016.
Durant el termini atorgat, el senyor Iván no va presentar cap al·legació ni va aportar la
documentació necessària per sol·licitar i poder tramitar la llicència administrativa.
En data 16 de desembre de 2016, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, se li va
imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €) com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa
per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.
L’esmentat acord, juntament amb la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar
mitjançant mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 10 de febrer de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
En data 3 de febrer de 2017, el senyor Iván va interposar un recurs de reposició segons el qual
manifestava que:
- Primer, havia estat solucionant el tema de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos, però per antecedents penals no era
apte.
- Segon, sol·licitava un termini per fer un canvi de propietari de l’animal a favor de la seva dona
i passar-li tots els poders, però estava en tràmits de sol·licitud del NIE.
- Finalment, sol·licitava compensar la sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims amb una actuació cívica, atès que la quantia de la sanció era exagerada.
Una vegada revisada tota la documentació que consta a l’expedient, es fa constar que el
senyor Iván va ser identificat per agents del Cos dels Mossos d’esquadra en data 7 d’octubre
de 2015, entre d’altres motius, per no posseir la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, per tant, coneixia la
normativa vigent relativa a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la seva
obligació de posseir l’esmentada llicència i no va ser fins el dia 3 de febrer de 2017, després
d’haver estat sancionat amb una sanció de 2.404,06 euros, que va manifestar que faria canvi
de propietari de l’animal, canvi que fins a data d’avui encara no ha realitzat, atès que el gos
encara continua inscrit a nom seu al Registre general d’animals de companyia – ANICOM, per
tant, s’arriba a la conclusió que la imposició de la sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €) en data 16 de desembre de 2016, per ser propietari d’un gos de
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raça considerada potencialment perillosa i no posseir la llicència administrativa per a la tinença
i conducció de gossos d’aquestes característiques, és correcta.
Finalment, quant a la sol·licitud de compensació de la sanció imposada mitjançant una actuació
cívica substitutòria, no es pot admetre, atès que ni la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, ni el Decret 170/2002, d’11 de
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, preveuen la
compensació de sancions amb una actuació cívica substitutòria.
En data 28 de març de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Iván era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63
de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 28 de març de 2017 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. Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Iván, en data 3 de febrer de
2017, contra l’acord de la Junta de govern local de data 16 de desembre de 2016, atès que no
desvirtua ni els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència,
confirmar la sanció imposada.
SEGON. Informar-lo que, pel que fa al pagament de la sanció, pot sol·licitar l’ajornament o bé
el fraccionament, presentant una instància a les oficines del Servei de Recaptació de
l’Ajuntament, situades a la plaça Didó de Terrassa.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

4. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament
de Barberà del Vallès amb l’objectiu d’establir els compromisos adquirits en la sol·licitud
conjunta presentada i atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament
del projecte “Foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del
plàstic i afins”.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
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En la sessió celebrada en data 9 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local, ratificà la
resolució núm. 6328 de data 28 de juliol de 2016 d’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona, per un import de 135.000,00 euros, per al desenvolupament del
projecte “Foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins”.
Aquest projecte està liderat per l’Ajuntament de Terrassa com a ens sol·licitant i executat per
mitjà de l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA, en la modalitat d’execució conjunta amb
l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Barberà del Vallès com a ens executors.
En data 27 de març de 2017, la directora de Serveis d’Ocupació i Formació ha emès un informe
on proposa que s’aprovi el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Terrassa, Rubí i
Barberà del Vallès, amb l’objecte d’establir els compromisos adquirits en la sol·licitud conjunta
presentada i atorgada per la Diputació de Barcelona.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Atès que l'article 4 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic exclou del seu àmbit
els convenis que subscrigui l'Administració sempre que el seu objecte no estigui comprès en
els contractes regulats en aquesta Llei.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació,
en ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 2031/2017, de 7 de
març, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí i
l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb l’objecte d’establir els compromisos adquirits en la
sol•licitud
conjunta presentada i atorgada per la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del projecte “Foment de l’ocupació a la indústria del sector químic,
farmacèutic, del plàstic i afins”, el tenor literal del qual es transcriu a continuació:

“Conveni de cooperació entre l’ Ajuntament de Terrassa (Foment de Terrassa, SA,)
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Rubí per a l’execució conjunta del
programa OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL anomenat “Foment de l’ocupació a la
indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins”

REUNITS
D’una part el Sr. Jordi Ballart i Pastor, Alcalde de Terrassa, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Terrassa, NIF, P0827900B i seu al Raval del Montserrat, núm. 14 (08221).
Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Terrassa, Sr. Óscar González Ballesteros.
D’una altra la Sra. Sílvia Fuster Alay, Alcaldessa de Barberà del Vallès, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, NIF P0825200I i seu a Av. Generalitat, 70
(08210) de Barberà del Vallès. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Sr.
José Antonio Martínez Martínez.
I d’una altra la Sra. Ana Ma Martínez Martínez, Alcaldessa de Rubí, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Rubí, NIF P0818300F i seu a la Plaça Pere Aguilera, 1, 08191
Rubí. Assistida pel Vicesecretari accidental de l’Ajuntament de Rubí, Nicolau López Aznar.
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MANIFESTEN
I. Que les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local, es van aprovar per la seva Junta de
Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2016, havent-se publicat al BOP
de data 24 de març de 2016 i finalitzant el termini de presentació de projectes el 30 d’abril de
2016.
II. Que l’Ajuntament de Terrassa va presentar sol·licitud de subvenció a l’esmentada
convocatòria, pel projecte Ocupació a la indústria local, Foment de l’Ocupació a la Indústria
del sector químic, farmacèutic del plàstic i afins, en concepte d’ens sol·licitant i executor, en
la modalitat d’execució conjunta amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de
Rubí com a ens executors.
III. Que amb el desenvolupament d’aquest projecte es pretén detectar les necessitats del teixit
productiu del territori dins del sector industrial químic, dissenyar actuacions a mida de les
necessitats empresarials i millorar l’ocupabilitat i l’especialització del sector per tal de
fomentar l’ocupació i la competitivitat de les empreses del sector en el territori.
IV. Que els ens participants compten amb experiència contrastada en el desenvolupament
d’actuacions d’intermediació laboral per a fomentar l’ocupació i millorar la competitivitat de les
empreses del territori i aporten instal·lacions i recursos humans especialitzats, metodologies
d’intervenció innovadores i eficients i voluntat de col·laboració i cooperació público-privada
per treballar en xarxa i establir les bases per enfortir el model industrial territorial en el sector
químic i, alhora, treballar el talent i el desenvolupament competencial en clau d’especialització
adaptada a les necessitats de les empreses.

V. Que en data 21 de juliol de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
adoptar l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions de referència, aprovant el
projecte Ocupació a la indústria local, , Foment de l’Ocupació a la Indústria del sector químic,
farmacèutic del plàstic i afins, en els termes següents:
Núm. Expedient: 2016/1841
Codi convocatòria: 201620165120008123
Promotor: 30101 – Servei de Mercat de Treball
Tipus d’expedient: 400- Subvencions concurrència competitiva
Núm. operació comptable: 1603003295
Ens sol·licitant: Ajuntament de Terrassa
Import de subvenció concedit: 135.000,00 €
Període d’execució: del 10 de març de 2016 al 31 d’agost de 2017.
VI. Que en data 28 de juliol de 2016, l’ens sol·licitant, previ acord amb els ens executors, a
acceptat la subvenció atorgada.
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VII. És per aquesta raó que les parts, de mutu acord i amb facultats suficients dels seus
representants, acorden establir aquest conveni per l’execució i desenvolupament del projecte
aprovat, regulant i definint els seus drets i obligacions, així com les responsabilitats en relació
a l’execució del citat projecte, amb subjecció als següents:

PACTES
Primer. Les entitats signants d’aquest conveni es comprometen a executar el projecte
Ocupació a la Indústria Local , Foment de l’Ocupació a la Indústria del sector químic,
farmacèutic del plàstic i afins en els termes, calendari i metodologia que s’estableix al pla de
treball presentat i aprovat per la Diputació de Barcelona, juntament amb la subvenció
atorgada, el qual s’incorpora com a annex, formant part integrant del mateix.
Segon. Tots tres Ajuntaments accepten expressament els termes de la Resolució d’atorgament
de la subvenció aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 21 de
juliol de 2016 així com la distribució del cost i finançament, d’acord amb l’autorització la
reformulació del pressupost que queda en els termes següents:
Cost total

Subvenció

Aportació

Ajuntament de Terrassa

90.000,00 €

67.500,00 €

22.500,00 €

Ajuntament de Rubí

45.000,00 €

33.750,00 €

11.250,00 €

Ajuntament de Barberà

45.000,00 €

33.750,00 €

11.250,00 €

180.000,00 €

135.000,00 €

45.000,00 €

Ens sol·licitant
Ajuntament de Terrassa, amb un 50% d’execució del total de l’actuació per mitjà de l’empresa
municipal Foment de Terrassa, SA.
Tasques a desenvolupar:
Desenvolupar les tasques descrites en la sol·licitud presentada i participar a les despeses
del projecte segons allò acordat en el present conveni.
Presentar a la Diputació de Barcelona la justificació tècnica i econòmica de la subvenció,
així com qualsevol altre document que pugui requerir la Diputació de Barcelona.

Ens executors
1r. Ajuntament de Barberà del Vallès, amb un 25% d’execució del total de l’actuació per mitjà
de l’empresa Fundació Barberà Promoció.
Tasques a desenvolupar:
Desenvolupar les tasques descrites i participar a les despeses del projecte segons allò
acordat en el present conveni.
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Presentar a l’ens sol·licitant tota la documentació necessària per a la justificació tècnica i
econòmica de la subvenció, així com qualsevol altre document que pugui requerir la Diputació
de Barcelona.

2n. Ajuntament de Rubí, amb un 25% d’execució del total de l’actuació.
Tasques a desenvolupar:
Desenvolupar les tasques descrites i participar a les despeses del projecte segons allò
acordat en el present conveni.
Presentar a l’ens sol·licitant tota la documentació necessària per a la justificació tècnica i
econòmica de la subvenció, així com qualsevol altre document que pugui requerir la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- Les parts convenen que l’Ajuntament de Terrassa serà l’únic interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en els processos derivats de seguiment, justificació tècnica i
justificació econòmica d’aquest projecte. Els Ajuntaments de Barberà i .Rubí, per la seva part,
es comprometen a facilitar a l’Ajuntament de Terrassa la documentació necessària amb la
finalitat de justificar tècnicament i econòmica la realització d'aquest projecte amb l’antelació
requerida.

Quart.- L’Ajuntament de Terrassa, procedirà a efectuar els pagaments a les entitats sòcies
una vegada percebi l’import per part de la Diputació de Barcelona, segons el que s’indica a la
base 21 de les “Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació
de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria Local” publicada al BOPB en data
24/03/2016.
Cinquè.- Les entitats sotasignants acorden establir la previsió de resultats del pla de treball
agrupat de la següent manera:
ACTIVITAT

TERRASSA

BARBERÀ

RUBÍ

TOTAL

Col·laboració empreses

20

10

10

40

Realització pràctiques
empreses

20

10

10

40

Itineraris d'inserció

60

30

30

120

Formació
Professionalitzadora
(alumnes formats)

30

15

15

60

Formació Competències
Bàsiques (alumnes
formats)

20

10

10

40
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Sisè.- Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada de forma paritària
per representants de cadascun dels Ajuntaments signants, que es reunirà amb caràcter
ordinari cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari les vegades que es consideri oportú.
Entitat

Representant/s

Ajuntament de Terrassa

Dolores Megías, Pilar Gutiérrez

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ma
Teresa
Morales,
Anna
Capdevila
Pilar Rubio, Ma. José Mérida

Ajuntament de Rubí

Setè.- Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte, a data 31
d’agost de 2017 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la Diputació de
Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les actuacions.
Vuitè.- Les tres parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de
protecció de dades de caràcter personal i que adoptaran i implementaran les mesures de
seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal desplegada pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Novè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies clàusules i
en allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del reglament
d’Obres, Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 108 a 112 i disposició
addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts signants se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
I en prova de conformitat, es signa aquest conveni de cooperació que s’estén per triplicat i a
un sol efecte, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.”

SEGON. Notificar el contingut d’aquest acord als interessats i als departaments que
correspongui per la seva tramitació.

5. Acceptar l’ajut d’1.764.326,90 €, atorgat per la Diputació de Barcelona per a la
realització de l’actuació del programa complementari de foment de l’ocupació local així
com els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El BOPB de 3 de març de 2017 fa públic que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
en sessió de 23 de febrer de 2017, va aprovar el “Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018” del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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El programa complementari de foment de l’ocupació local es portarà a terme a través de 2
modalitats de suport:
-Suport als Plans Locals d’Ocupació: Contractació directa de persones en situació d’atur per
part de les administracions públiques.
-Suport a la formació: Accions formatives per millorar la qualificació, capacitació i competències
professionals de les persones aturades.
Per informe de la directora de Serveis d’Ocupació i Formació de data 31 de març de 2017,
s’informa de la procedència d’acceptar la subvenció esmentada i que la gestió es realitzi
conjuntament entre l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa Foment de Terrassa, SA.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Atès que al Ple de l’Ajuntament de Terrassa del 23 de febrer de 2017, s’aprovà la instrucció
interna d’execució del Pressupost de l’any 2017, publicada al BOPB del 28 de febrer de 2017,
que inclou al seu annex IV la instrucció per al procediment de tramitació de subvencions.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació,
en ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia-Presidència núm.2031/2017, de 7 de
març, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Acceptar l’ajut d’un milió set-cents seixanta-quatre mil tres-cents vint-i-sis euros amb
noranta cèntims (1.764.326,90€), atorgat per la Diputació de Barcelona per a la realització de
l’actuació del programa complementari de foment de l’ocupació local així com els termes que
regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
SEGON. Determinar que la gestió del programa es realitzi conjuntament entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’empresa Foment de Terrassa, SA.

6. Liquidar els imports corresponents a pagaments de llum i gas de l’Àrea Olímpica
Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2016, per part del Club
Natació Terrassa. Exp. GADMI 52/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Identificació de l’expedient
Expedient GADMI 52/2016, relatiu a la liquidació del previst en el conveni signat amb el Club
Natació Terrassa per al pagament dels consums de l’Àrea Olímpica Municipal de l’exercici 2016
Fets
1. El fet de disposar d’escomeses úniques centralitzades de llum i gas pels 3 àmbits generals
de gestió de l’Àrea Olímpica (Club Natació, Estadi Olímpic i Estadi d’Hockey) determina la
necessitat de repercussió de la part de consums corresponent a cada àmbit mitjançant
percentatges establerts en funció del volum d’equipaments i de l’activitat general.
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2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2016 es va procedir a aprovar
el conveni a signar amb el Club Natació Terrassa en relació a l’abonament d’imports
corresponents als subministraments de llum i gas de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica
Municipal de Terrassa per l’any 2016.
3. En l’esmentat conveni es determina la realització durant l’any 2017, d’una regularització de
les previsions i estimacions efectuades per l’any 2016, en base a les facturacions reals del
període.
4. S’ha realitzat una anàlisi de la situació, tenint presents els imports reals dels consums del
2016, amb el resultat que a 31 de març de 2017 el Club Natació Terrassa té pendents
pagaments del conveni 2016 segons el previst:
− Total previst inicialment llum i gas 2016 part del Club Natació Terrassa: 398.604,00 €
(368.184,00 € llum i 30.420,00 € gas)
− Import real consums 2016 a repercutir al Club Natació Terrassa: 334.925,63 € (316.559,16 €
llum i 18.366,47 € gas)
− Diferència entre previst i real a pagar Club Natació consums 2016: - 63.678,37 €
− Imports pagats a 31 de març pel Club Natació Terrassa per consums 2016: 265.736,00 €
− Import real pendent pagament Club Natació Terrassa corresponent a consums reals 2016:
69.189,63 € (334.925,63 € - 265.736,00 €)
En resum: deute pendent del Club Natació Terrassa per consums de llum i gas de l’Àrea
Olímpica Municipal corresponents a l’any 2016: 69.189,63 € a abonar segons liquidacions
inicialment previstes ajustades per la diferència en el darrer mes:
Abril 2017 ......... 33.217,00 €
Maig 2017 ......... 35.972,63 €
5. El cap del servei d’Esports, amb el vistiplau de la Directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, ha emès memòria que acompanya al conveni, amb data 3 d’abril de
2017, en el qual fa l’anàlisi dels consums reals de l’any 2016 i proposa la liquidació del deute.

Fonaments de dret
1. Acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de 2001 i de la Junta de Govern
Local de data 23 de novembre de 2007, per la gestió de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica
Municipal de Terrassa pel Club Natació Terrassa.
2. Acords entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació Terrassa relatius a la regularització
d’imports corresponents a subministraments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal de l’any
2015 i a la determinació dels pagaments a compte a realitzar durant l’any 2016, aprovats per la
Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de juny de 2016.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
4. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
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5. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
6. Decret núm. 2031 de 7 de març de 2017 de delegacions d’alcaldia.
Aquesta tinença d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Procedir a la liquidació dels imports corresponents a pagaments de consums de llum i
gas de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2016, per
part del Club Natació Terrassa, que determina un import pendent a abonar per part de l’
esmentada entitat de 69.189,63 € amb pagament per liquidacions previstes:
Abril 2017 ......... 33.217,00 €
Maig 2017 ......... 35.972,63 €
SEGON. Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats, i al Servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin la liquidació corresponent.

7. Propostes urgents
Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa per a la determinació dels
pagaments dels consums corresponents a l'any 2017. Exp. GADMI 37/2017
Es presenta la proposta i s’aprova al urgència per unanimitat de tots els membres
presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
Identificació de l’expedient
Expedient GADMI 37/2017, relatiu al conveni amb el Club Natació Terrassa per a la
determinació dels pagaments dels consums corresponents a l’any 2017.
Fets
1. El Club Natació Terrassa gestiona, mitjançant concessió demanial, les instal·lacions de
l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa, segons acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25
d’octubre de 2001, i de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2007.
2. D’acord amb el determinat en els corresponents Plecs de Condicions que regulen la
concessió, correspon al Club Natació Terrassa el pagament de les obligacions generades pels
subministraments de llum i gas de les instal·lacions que gestiona.
3. Els subministraments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal figuren, fins a l’actualitat, a
nom de l’Ajuntament de Terrassa, tenint com a origen la construcció a l’any 1992 dels nous
equipaments i serveis per a la realització de les competicions de la subseu Olímpica de
Terrassa en hoquei herba.
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4. El fet de disposar d’escomeses úniques centralitzades de llum i gas per als 3 àmbits
generals de gestió de l’Àrea Olímpica (Club Natació, Estadi Olímpic i Estadi d’Hockey)
determina la necessitat de repercussió de la part de consums corresponent a cada àmbit,
mitjançant percentatges establerts en funció del volum d’equipaments i de l’activitat general.
5. Amb l’objectiu de plantejar la possible instal·lació d’escomeses independents per a
cadascun dels àmbits de gestió de l’Àrea Olímpica Municipal es va procedir a l’encàrrec i
realització d’un estudi per valorar les conseqüències d’aquesta possible execució, determinantse la necessitat de realitzar inversions econòmiques importants en diferents alternatives (en el
cas més assequible amb import d’actuacions per a adequació de les instal·lacions i serveis per
import superior als 300.000 €). Per aquest motiu es considera necessari continuar procedint a
la recerca de finançament, sol·licitant ajuts a les diferents institucions amb competència en
matèria esportiva (Generalitat, Diputació...) en el moment en què es plantegin convocatòries
d’ajuts i subvencions per a la realització d’actuacions d’aquestes característiques.
6. Tot i reconeixent l’ interès per determinar el repartiment més real de les despeses de
consums corresponents a cada àmbit de gestió, i considerant necessari procedir en el seu
moment a l’execució del determinat en aquest estudi, per la dificultat econòmica en aconseguir
els recursos necessaris, es considera inevitable continuar procedint, per a l’any 2017, a
l’aplicació dels mateixos criteris seguits fins a l’actualitat per al repartiment i l’aplicació de les
despeses de consums del subministrament de llum i gas centralitzats de l’Àrea Olímpica
Municipal.
7. L’any 2016, en sessió de la Junta de Govern Local de data 23 de juny, es va aprovar la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació Terrassa en relació a
l’abonament d’imports previstos corresponents als subministraments de llum i gas de les
instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa per a l’any 2016. L’acord tercer
d’aquest conveni diu que En finalitzar l’exercici econòmic 2016, i durant el primer trimestre de
l’any 2017, o en el moment en què es disposi de tota la informació corresponent a l’exercici
2016, es realitzarà la proposta de regularització de les previsions efectuades per a l’any 2016
en base a les facturacions reals, per aplicar les correccions que corresponguin.
8. El cap del servei d’Esports, amb el vistiplau de la Directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, ha emès memòria que acompanya el conveni, de data 3 d’abril de
2017, en el que proposa : procedir a la liquidació dels imports corresponents a pagaments de
llum i gas de l’Àrea Olímpica corresponents a l’any 2016, formalitzar un nou conveni amb les
previsions de despeses per a l’any 2017 i que es procedeixi a la tramitació per a la generació
de crèdits necessaris.
Fonaments de dret
1. Acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de 2001, i de la Junta de Govern
Local de data 23 de novembre de 2007, per a la gestió de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica
Municipal de Terrassa pel Club Natació Terrassa.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
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6. Decret núm. 2031 de 7 de març de 2017 de delegacions d’alcaldia.

Aquesta tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER. Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa per a la determinació dels
pagaments dels consums corresponents a l’any 2017, que es transcriu a continuació:

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL CLUB NATACIÓ TERRASSA
RELATIU A LA DETERMINACIÓ DELS PAGAMENTS DE CONSUMS DE LLUM I GAS
DE L’ÀREA OLÍMPICA MUNICIPAL DE TERRASSA CORRESPONENTS A L’ANY 2017
Terrassa, 6 d’abril de 2017
REUNITS
En JORDI MARTÍN RESINA en la seva condició de President del CLUB NATACIÓ
TERRASSA i degudament facultat per la signatura dels presents acords, i en DANIEL
NART I JUANES, Regidor Delegat d’Esports degudament facultat per Decret d’Alcaldia
núm. 2031 de 7 de març de 2017.
EXPOSEN:
El Club Natació Terrassa gestiona, mitjançant concessió demanial, les instal·lacions de
l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa, segons acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data
25 d’octubre de 2001, i de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2007.
D’acord amb el determinat en els corresponents Plecs de Condicions que regulen la
concessió, correspon al Club Natació Terrassa el pagament de les obligacions generades
pels subministraments de llum i gas de les instal·lacions que gestiona.
Els subministraments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal figuren, fins a l’actualitat,
a nom de l’Ajuntament de Terrassa tenint com origen la construcció de l’any 1992 dels
nous equipaments i serveis per a la realització de les competicions de la subseu Olímpica
de Terrassa en hoquei herba.
Tot i que els diferents equipaments i serveis de l’Àrea Olímpica Municipal són gestionats
per diferents entitats esportives, el manteniment d’aquests subministraments és com a
escomesa única, la qual va a nom de l’Ajuntament de Terrassa. Fins a l’actualitat s’ha
considerat, per raons d’economia –preu KW més baix per subministrament d’alta tensió i
escomesa unificada de gas-, mantenir l’escomesa unificada. Així mateix, l’existència
d’espais i serveis comuns també ha determinat que fins a l’actualitat es mantingui aquest
criteri.
La necessitat i l’ interès en poder acotar objectivament, i amb informació totalment real, les
despeses imputables a cadascuna de les entitats gestores, determinen la necessitat de
plantejar una independització de les escomeses, de forma que cadascuna de les entitats
disposi del seu propi subministrament directe de llum i gas.
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Les accions realitzades, fins a l’actualitat, per intentar determinar els percentatges
corresponents a cada àmbit de gestió, amb la instal·lació de comptadors parcials, no han
estat suficientment efectives per la dificultat que comporta el fet de comptar amb espais
comuns de serveis. Per aquest motiu es considera, com a més adient, procedir a la
independització d’escomeses amb la corresponent separació dels serveis comuns. A tal
efecte, es va procedir durant l’any 2014 a l’encàrrec i realització d’un estudi en el que
s’analitzen les diferents opcions per procedir a la possible separació d’escomeses en els
diferents àmbits de gestió de l’Àrea Olímpica, determinant-se la necessitat de realitzar una
forta inversió per a l’adequació d’instal·lacions i dels serveis. Per tot això, es preveu
realitzar gestions amb les diferents institucions, amb competència en matèria esportiva,
per assolir el finançament necessari que permeti realitzar les actuacions corresponents.
Un cop contrastada la dificultat d’utilitzar la informació facilitada pels equips de mesura al
continuar en funcionament els serveis comuns difícils de repercussió, i un cop adoptada la
decisió de procedir, en quant es disposi dels recursos econòmics necessaris, a la
independització de les escomeses, provisionalment es considera adient mantenir els
percentatges de repercussió de consums establerts fins a l’actualitat, preveient a mig
termini realitzar l’efectiva i definitiva independització de les escomeses i serveis.
Per tot això i a l’objecte de regular els imports previstos corresponents a l’exercici 2017.
ACORDEN:
PRIMER.- Les previsions de consums per a l’any 2017, realitzades amb l’anàlisi de les
facturacions reals de llum i gas de l’any 2016 incrementades en un 20% en estimació dels
augments de preus a realitzar per les companyies subministradores, determinen les
següents estimacions:
Llum:
Promig mensual cost llum Àrea Olímpica Municipal 2016 + increment
20%: 35.678,06 € + 7.135,61 € = 42.813,67 €
Per arrodoniment: 42.814,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (68,5%) segons previsions determinades
per acords anteriors: 29.327,59 €
Per arrodoniment: 29.328,00 €/mes
Gas:
Promig mensual cost gas Àrea Olímpica Municipal 2016 + increment
20% : 3.155,75 € + 631,15 € = 3.786,90 €/mes
Per arrodoniment: 3.787,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (48,5%) segons previsions determinades
per acords anteriors: 1.836,70 €
Per arrodoniment: 1.837,00 €/mes
Total mensual llum i gas 2017 a pagar a compte pel Club Natació Terrassa:
31.165,00 €/mes
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SEGON.- Els imports estimats i calendaris de pagament a realitzar per part del Club
Natació Terrassa per llum i gas a compte de l’any 2017 serà el següent:

MES

CONCEPTE

IMPORT

Juny 2017
Juliol 2017
Agost 2017
Setembre 2017
Octubre 2017
Novembre 2017
Desembre 2017
Gener 2018
Febrer 2018
Març 2018

Consums Gener 2017
Consums Febrer 2017
Consums Març 2017
Consums Abril 2017
Consums Maig - Juny 2017
Consums Juliol 2017
Consums Agost 2017
Consums Setembre 2017
Consums Octubre – Novembre 2017
Consums Desembre 2017

31.165,00 €
31.165,00 €
31.165,00 €
31.165,00 €
62.330,00 €
31.165,00 €
31.165,00 €
31.165,00 €
62.330,00 €
31.165,00 €

TERCER.- En finalitzar l’exercici econòmic 2017 i durant el primer trimestre de l’any 2018,
o en el moment en què es disposi de tota la informació corresponent a l’exercici de 2017,
es realitzarà la proposta de regularització de les previsions efectuades per a l’any 2017
en base a les facturacions reals, per aplicar les correccions que corresponguin.
Igualment durant aquest any 2017 es realitzaran gestions amb les diferents Institucions,
amb competència en matèria esportiva, per aconseguir el recursos econòmics necessaris
per procedir en el seu moment a la independització de les escomeses de l’Àrea Olímpica
Municipal en els diferents àmbits de gestió dels equipaments.
En paral·lel, i com ja s’està efectuant a l’actualitat, es procedirà conjuntament a l’adopció
de les mesures que permetin l’estalvi econòmic en la facturació general de consums de
l’Àrea Olímpica Municipal. ”

SEGON. Procedir a la realització dels tràmits necessaris per a la generació de crèdits en el
pressupost municipal per a l’exercici 2017 com es detalla:

A la partida 5452 34202 22100
A la partida 5452 34202 22102

Energia Elèctrica:
Gas:

+ 300.311,16 €
+ 9.990,47 €

TERCER. Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats i al servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin els rebuts corresponents.
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8. 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

Óscar González Ballesteros
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Jordi Ballart i Pastor
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