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
Carme Labòria i Rojas
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso

02/2015

23-GENER-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a vint-i-tres de gener de l'any
dos mil quinze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells 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.

Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

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.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 9 de gener de 2014 (01/2015).
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 9 de gener de 2015 (Reunió
01/2015).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

2. Donar compte de la resolució núm. 10733 d’11 de desembre de 2014, que aprova una
pròrroga fins el 31 de desembre de 2016 del “Programa d’inspeccions d’habitatges
desocupats injustificadament (HADI) 2013-2014”. GURB 23/2013
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10733, d’11 de desembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar una pròrroga fins el 31 de desembre de 2016 del “Programa d’inspeccions
d’habitatges desocupats injustificadament (HADI) 2013-2014” elaborat pels Serveis d’Urbanisme,
Planificació Territorial i Grans Infraestructures d’aquesta Corporació, i aprovat per Resolució
núm.1508, de 17 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori, publicada al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 24 de març de 2014.
SEGON.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3. Ratificar la resolució núm. 207 de 12 de gener de 2015, que sol·licita recursos econòmics,
tècnics i materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015, per a projectes de l’Àrea 3 de Serveis a les persones, Cohesió i Benestar Social
per a l’any 2015. INSU 04/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 207, de 12 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de set-cents
onze mil set-cents cinquanta-nou euros (711.759,- €) per activitats dels àmbits de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social que es relacionen a continuació, en el marc de la
convocatòria 2015, publicada al BOPB de 9 de desembre de 2014.
SEGON.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4.
TERCER.- Relació de projectes, activitats i serveis pels quals es proposa sol·licitar ajuts
econòmics:

PROJECTE
SERVEI DE CULTURA
5006 – Exposició temporal
del Museu de Terrassa
SERVEI DE SALUT I
COMUNITAT
5180 - Promoció de la salut
(***)
5127 – Desfibril·ladors
SERVEI DE POLÍTIQUES
DE GÈNERE
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PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST

80.529,56

34.000,00

46.529,56

11.300,00

101.850,90

50.925,45

50.925,45

20.514,00

17.063,65

5.320,80

11.742,85

0
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5088,a – Igualtat de gènere
634.433.49
i drets civils
Altres ingressos
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL
5088,b – Pla Local de
996.093,75
joventut
Altres ingressos
SERVEI DE CIUTADANIA I DRETS CIVILS
5088,c – Programa
85.627,94
d’integració i convivència
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5088,d – Enfortiment teixit
51.159,24
associatiu 2.0 (*)
SERVEI D’ESPORTS
5051 – Dinamització de
69.602,87
programes esportius locals
5061 – Esdeveniments
27.538,73
esportius de caràcter
puntual i de participació
oberta
5064 – Esport adaptat
3.868,30
5124 – Adquisició de
2.600,00
material esportiu
inventariable (**)
SERVEI D’ESPORTS + SERVEI DE CIUTADANIA
5065 – Esport per prevenir
54.004,70
el risc d’exclusió
SERVEI D’EDUCACIÓ
4090 – Formació de
428.056,44
persones adultes
4213 – Transició escola86.231,30
treball

80.000,00

508.433,49

22.041,00

46.000,00
80.000,00

861.793,75

22.458,00

54.300,00
72.783,75

12.844,19

13.777,00

43.485.35

7.673,89

0

27.500,00

42.102,87

3.980,00

9.500,00

18.038,73

4.632,00

2.000,00
2.600,00

1.868,30
0

1.000,00
0

46.500,00

7.504,00

11.500,00

214.028,22

214.028,22

39.480,00

43.115,65

43.115,65

42.870,00

QUART.- Supeditar la realització del projecte (*) Dinamització associativa 2.0 a l’atorgament de la
subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei de Participació Ciutadana es
compromet a no efectuar la despesa prevista de 25.375,00 € de capítol 2, en cas que no es
concedeixi la subvenció.
CINQUÈ.- Supeditar la realització del projecte (**) Material esportiu a l’atorgament de la subvenció
sol·licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei d’Esports es compromet a no efectuar la
despesa prevista de 2.600,00 € en cas que no es concedeixi la subvenció.
SISÈ.- Supeditar la realització d’una part de les activitats del projecte (***) Promoció de la salut a
l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei
de Salut i Comunitat es compromet a no efectuar la despesa prevista de 4.000,00 € en cas que
l’import de la subvenció no ho permeti.
SETÈ.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als serveis i
activitats de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social que es relacionen a
continuació, en el marc de la convocatòria 2014, publicada al BOP de 9 de desembre de 2014.
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PROJECTE
SERVEI D’ESPORTS
5040 – Cessió de trofeus i medalles (Fins 31/12/2015)
5156 – Préstec de material esportiu (Fins 31/12/2015)
Pla d’autoprotecció del poliesportiu de Sant Llorenç
Pla d’autoprotecció Cursa de la Dona
SERVEIS SOCIALS
5101 – Grups de suport gent gran amb dependència
5176 – Programes per infants i adolescents en situació de risc
5198 – Supervisió per a professionals de serveis socials basics
5194 – Atenció domiciliària, model de copagament
5210 – Xarxes locals i protocols d’infància
Cartera serveis - Formació a mida
Cartera de serveis – Supervisió de comandaments intermedis
PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
5161 – Dinamització del Consell Municipal de la Gent Gran i
acompanyament en el projecte Terrassa Amiga de les Persones Grans
JOVENTUT I LLEURE
5135- PENSA-JOVE als Instituts . Tallers
5136 – PENSA-JOVE. Suport tècnic

RECURS
Recurs material
Recurs material
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs material
Recurs material
Recurs material
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic

Recurs material
Recurs tècnic

VUITÈ.- Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2015, a continuació es relaciona el personal adscrit, i
que té consideració de despesa elegible:
Servei gestor
del projecte

CULTURA

ESPORTS

SALUT I
COMUNITAT

Acta Junta Govern Local

Projecte

Exposició temporal
Museu de Terrassa

-Dinamització
programes esportius
-Esdeveniments
puntuals
-Esport adaptat

Promoció de la salut

Lloc de treball
Conservador arqueològic
Conservadora museu
Difusora museu
Tècnic museu
Auxiliar de gestió museu
Director museu
Encarregat de manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Tècnic televisió local
Tècnic (servei de tecnologia, logística i
qualitat)
Responsable del servei de tecnologia, logística
i qualitat
Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives
7 Monitors campus infants amb discapacitats
Diversos Responsables d’equipament esportiu
Cap del servei
Auxiliar de gestió
Tècnica superior de salut
Tècnica de salut
Coordinadora programa salut mental
Tècnica programes de salut

%
35 %
35 %
35 %
5%
5%
15 %
5%
5%
5%
2%
10 %
5%
15,5 %
3%
100 %
6%
20 %
30 %
40 %
65 %
25 %
5%

Pàgina 4

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

PARTICIPACIO
CIUTADANA
CIUTADANIA
DRETS CIVILS
ESPORTS

JOVENTUT

Dinamització
associativa 2.0

Esport per prevenir
el risc d’exclusió
social

Pla local de joventut

POLITIQUES
DE GÈNERE

Igualtat de gènere i
drets civils

CIUTADANIA
DRETS CIVILS

Integració i
convivència

EDUCACIO
Transició escolatreball
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Tècnic noves tecnologies
Tècnic serveis d’entitats
Conserge (fora de l’horari habitual)
Cap del servei de Ciutadania i Drets Civils
Auxiliar de gestió
Tècnica dinamitzadora de convivència
Auxiliar de gestió

70 %
12 %
105
hores
5%
5%
5%
2%

Conserge
Responsable de manteniment
Tècnic auxiliar de joventut i lleure
Tècnica auxiliar de joventut i lleure
Auxiliar tècnic/a Informadora juvenil
Auxiliar tècnic/a Informadora juvenil
Auxiliar tècnic/a Informadora juvenil
Tècnic/a joventut i lleure
Tècnic/a joventut i lleure
Tècnic/a joventut i lleure
Tècnic/a joventut i lleure
Cap de joventut i lleure

100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Cap de secció de polítiques de gènere
Tècnica especialista de gestió
Tècnica especialista de gestió
Tècnica especialista de gestió
Psicòloga
Psicòloga
Psicòloga
Diplomada en treball social
Tècnica superior en dret
Auxiliar tècnica d’atenció al públic
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Director de serveis de cohesió i benestar
social
Cap del servei de Ciutadania i Drets Civils
Responsable d’immigració, mediació i civisme
Tècnica en polítiques migratòries locals
Auxiliar de gestió
Tècnica dinamitzadora de convivència

100%
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100 %
100%
5%

Cap de formació i orientació professional
Tècnica de programes educatius
Administrativa
Director de serveis
Tècnic de gestió educativa
Professor/a
Professor/a
Professor/a

20 %
20 %
10 %
10 %
100 %

25 %
30 %
50 %
25 %
20 %

100 %
100 %
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Escola municipal de
persones adultes La
Llar

Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a
Professor/a

96 %
100 %
60 %
75 %
100 %
80 %
69 %
100 %
100 %
100 %

4. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 9 hores 50 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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