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

08/2016

22-ABRIL-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez

El vint-i-dos d’abril de l’any dos mil setze, 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.
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.

Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

Fèlix Gómez i Munné

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.
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.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 8 d’abril de 2016 (07/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 8 d’abril de 2016 (07/2016),
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. (5 expedients: IPMA 601/2015, IPMA 655/2015,
IPMA 699/2015, IPMA 738/2015 i IPMA 781/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Carlos, ja que no desvirtuen els
fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una sanció
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de
l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article
13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobarse un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a llocs públics el dia 9
d’agost de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals
domèstics i d'altres assimilats 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. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar la part de les al·legacions presentades pel senyor Ronny, en data 16 de
desembre de 2015, relativa a l’anul·lació de la sanció proposada, donada la seva
responsabilitat en els fets esmentats objecte de l’expedient, i estimar la part de les al·legacions
relativa al pagament de la sanció en quantia mínima i, en conseqüència, imposar-li una sanció
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o
pèrdua el dia 9 d’agost de 2015, d’acord amb l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
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 la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Adrià, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, en relació amb 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 18 de setembre de 2015,
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incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats 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. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Luís, una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, 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 30 de setembre de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Paula, ja que no desvirtuen
els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una
sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de
la infracció consistent en portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense
morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general, el dia 17 d’octubre de 2015,
incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Donar compte de la resolució núm. 2280, de 16 de març de 2016, en que s’accepta la
subvenció de 2.484,00 € atorgada per fer front a les despeses de transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2016. Exp. GNMA 33/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2280, de 16 de març de 2016,
i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 2,484,00 € atorgada per fer front a les despeses de
transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2016.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.
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4. Donar compte de la resolució núm. 2319, de 16 de març de 2016, en que es concedeix
a la Generalitat de Catalunya la llicència per a l’ús temporal d’un terreny de 1.001 m2 de
superfície que forma part de la vialitat del carrer Vilafranca del Penedès, per a l’ampliació
de l’IES Can Roca. Exp. GSOL 10/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2319, de 16 de març de 2016,
i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Concedir a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, llicència per a
l’ús temporal d’una porció de sòl d’ús públic, qualificat urbanísticament de “Sistema Viari.
Carrers” (Clau V.2), que forma part de la vialitat del carrer de Vilafranca del Penedès, amb una
superfície de 1.001 m² de conformitat amb el plànol d’emplaçament annex a la present.
La finalitat de l’ús temporal d’aquesta porció de sòl, és la de procedir a la instal·lació
provisional d’aularis prefabricats que ampliaran els existents i que, juntament amb aquests,
funcionaran com a equipament educatiu provisional mentre no es posi en funcionament i sigui
operatiu el nou centre d’educació secundària (IES) Can Roca, que la Generalitat de Catalunya
té previst ubicar al terreny destinat a l’efecte, dins l’illa d’equipaments delimitada pels carrers
d’Isidre Nonell, Fàtima i Plaça Rosa Turu, cedit per part d’aquest Ajuntament al seu favor
mitjançant acord del Ple en sessió de data 24 de febrer de 2011.
La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en
qualsevol moment per raons d’interès públic i sense dret a indemnització.
La present llicència se sotmet a les mateixes condicions que es varen establir mitjançant
Resolució núm. 3851 de data 30 de març de 2012 amb ocasió de l’autorització d’ús temporal
del terreny objecte d’ampliació, on actualment s’hi ubica l’IES Can Roca” i que es transcriuen a
continuació:
“(...)
1) Aniran per compte i a càrrec de la titular de la llicència l’execució de les obres
d’adequació de l’espai que resultin necessàries per a la ubicació dels aularis prefabricats i
el posterior desenvolupament de l’ús escolar al que estaran afectes. En tot cas, s’haurà de
respectar i garantir l’actual accés a l’escola bressol “El Patufet”.
2) Un cop finalitzat l’ús escolar del referit terreny, caldrà procedir per compte i a càrrec de
la titular de la llicència al desmuntatge dels mòduls, la retirada de la fonamentació i
instal·lacions, i a la restitució del terreny en les condicions topogràfiques i d’urbanització,
anteriors a la seva implantació, (...)”
SEGON. Notificar els presents acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, així com a Serveis Econòmics (Unitat de Fiscalització i Inventari), i als Serveis
d’Educació de l’Ajuntament.

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació dels sistemes d’alarma, robatori/incendi instal·lats a
biblioteques, l’Arxiu Històric i Comarcal, la Sala Muncunill, teatre Alegria, teatre Principal
i Casa Soler i Palet. Exp. ECAS 7088/2015
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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PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any
Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

8 mesos

2.566,67 €

-

-

2017

12 mesos

3.850,00 €

-

-

2018

4 mesos

1.283,33 €

-

-

7.700,00 €
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació els serveis de
manteniment i reparació del sistema d’alarma robatori/incendi instal·lat a les biblioteques, a
l’Arxiu Històric i comarcal, a la sala Muncunill, al teatre Alegria, al teatre Principal i a la casa
Soler i Palet per a l’any 2016 i 2017.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de set mil
set-cents euros (7.700,00 €), exclòs l’IVA. La durada del contracte és de dos (2) anys comptats
des de la formalització.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, nou mil tres-cents disset euros (9.317,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents dels Pressupostos Municipals corresponents:
Manteniment preventiu i normatiu:
Aplicació

Any 2016

Any 2017

Any 2018

5451.33211.21300

1.467,00 €

2.200,50 €

733,50 €

5451.33222.21300

693,67 €

1.040,50 €

346,83 €

5451.33407.21300

587,00 €

880,50 €

293,50 €

5451.33408.21300

70,33 €

105,50 €

35,17 €

5451.33001.21300

207,00 €

310,50 €

103,50 €

Any 2016

Any 2017

Any 2018

5451.33211.21300

23,33 €

35,00 €

11,67 €

5451.33222.21300

17,33 €

26,00 €

8,67 €

5451.33407.21300

16,67 €

25,00 €

8,33 €

5451.33408.21300

10,00 €

15,00 €

5,00 €

5451.33001.21300

13,33 €

20,00 €

6,67 €

Manteniment correctiu:
Aplicació

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
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Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte la directora del Servei de Cultura, que actualment
és la Sra. Pietat Hernández, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació
pactada es realitza correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte, a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’auditoria
de les societats municipals. Exp. ECAS 2119/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
LOT

2016

2017

2018

Totals

1

4.850,00 €

4.850,00 €

4.850,00 €

14.550,00 €

2

4.900,00 €

4.900,00 €

4.900,00 €

14.700,00 €

3

5.380,00 €

5.380,00 €

5.380,00 €

16.140,00 €

4

1.175,00 €

1.175,00 €

1.175,00 €

3.525,00 €

5

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

9.300,00 €

6

6.350,00 €

6.350,00 €

6.350,00 €

19.050,00 €

7

7.600,00 €

7.600,00 €

7.600,00 €

22.800,00 €

8

1.370,00 €

1.370,00 €

1.370,00 €

4.110,00 €

Total

34.725,00 €

34.725,00 €

34.725,00 €

104.175,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’auditoria de
verificació dels comptes anuals i de l’informe de gestió i específica relacionada amb els
aspectes derivats del caràcter públic del seu capital i del seu soci únic o titular del capital i
accions socials de la societat, dins del Pla d’auditories i actuacions de control financer de
l’Ajuntament de Terrassa regulat en l’Annex Vi de les vigents bases d’execució del Pressupost
Municipal, corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018, amb previsió d’eventual prorroga a
2019 de les societats municipals: Eco-Equip SA, Egarvia SA, Foment de Terrassa SA,
Patrimoni Municipal de Terrassa SL, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA,
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Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, Societat Municipal de Serveis Funeraris SA i
Parc Audiovisual SL.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de
licitació de quatre mil cent setanta-cinc euros (104.175,00 €), exclòs l’IVA. La durada del
contracte és de tres (3) anys comptats des de la formalització, corresponent als exercicis 2016,
2017 i 2018. Aquesta durada es podrà prorrogar un (1) any més (exercici 2019).
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte anirà a càrrec de les societats municipals.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis Econòmics i Financers, que
actualment és el Sr. David Garcia Castelló, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament,
a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es.

7. Adjudicar a l’empresa VORTAL CONNECTING BUSINESS SA el contracte de servei de
licitació electrònica mitjançant la utilització d’una plataforma web específica per
l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de disset mil nou-cents euros (17.900,00 €), exclòs
l’IVA. Exp. ECAS 2308/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

7 mesos

10.441,67 €

2017

5 mesos

7.458,33 €

SEGON. Adjudicar a l’empresa VORTAL CONNECTING BUSINESS SA (NIF A-85.765.469) el
contracte de servei de licitació electrònica mitjançant la utilització d’una plataforma web
específica per l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de disset mil nou-cents euros (17.900,00 €),
exclòs l’IVA.
El termini d’execució del contracte serà d’un (1) any, a comptar des de l’1 de juny de 2016.
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TERCER. Fer càrrec de la quantitat de vint-i-un mil sis-cents cinquanta-nou euros (21.659,00),
inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 2121.92005.20601 del Pressupost Municipal vigent.
Durada inicial

Any
Durada

Import, inclòs l’IVA

2016

7 mesos

12.634,42 €

2017

5 mesos

9.024,58 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el
director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel
Agelet, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
CINQUÈ. Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
SISÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
vestuari laboral, complements i calçat de seguretat destinat al personal del Servei de
Gestió de l’Espai Públic. Exp. ECAU 1619/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Valor econòmic (VE) prestació
durada inicial

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

6 mesos

11.855,77 €

-

-

2017

12 mesos

20.881,07 €

-

-

2018

6 mesos

12.163,16 €

6 mesos

11.855,77 €

2019

-

-

12 mesos

20.881,07 €

2020

-

-

6 mesos

12.163,16 €

44.900,00 €
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SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
vestuari, calçat de seguretat i dels complements reglamentaris per a l’equipament de
treballadors i treballadores del Servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP).
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de quaranta-quatre mil nou-cents euros (44.900,00 €), exclòs l’IVA.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinquanta-quatre mil tres-cents vint-i-vuit euros amb noranta-nou cèntims (54.328,99
€), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1511.15001.22104 del
Pressupost Municipal:
Lot núm. 1: Calçat de seguretat:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2016

6 mesos

1.597,20 €

2017

12 mesos

7.550,40 €

2018

6 mesos

6.443,10 €
15.590,70 €

Lot núm. 2: Vestuari laboral:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2016

6 mesos

12.748,28 €

2017

12 mesos

17.715,70 €

2018

6 mesos

8.274,32 €
38.738,30 €

Total:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2016

6 mesos

14.345,48 €

2017

12 mesos

25.266,10 €

2018

6 mesos

14.717,42 €
54.329,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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CINQUÈ. Designar responsable del contracte el cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic, Sr.
Jordi Chueca, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov: www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

9. Ratificar la resolució núm. 2279, de 16 de març de 2016, en que es sol·licita una
subvenció de 100.000,00 € a l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
per al Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2016. Exp. SUBIN 25/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2279, de 16 de març de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 100.000,00 € (cent mil euros) al Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música per al Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2016.

CULTURA

SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
NOM I COGNOMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Secretària direcció
Secretària membres corporació
Tècnica especialista en compres

% imputat
9,00%
23,00%
23,00%
23,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,00%
1,00%
10,00%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
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10. Ratificar la resolució núm. 2853, d’1 d’abril de 2016, que aprova el conveni de
patrocini interanual entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Administració de Comunitats de
Propietaris i Gestió Immobiliària SL. per un import de 2.500 €. Exp. SUBIN 27/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2853, d’1 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar el conveni de patrocini, el qual es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS I
GESTIÓ IMMOBILIÀRIA, SL - CLUB FORCADELL I L’AJUNTAMENT DE TERRASA EN CONCEPTE DE
PATROCINI

Terrassa, 1 d’abril de 2016

REUNITS:

D’una banda, la Sra. Mireia Vila Forcadell, en representació de Administració de Comunitats de
Propietaris i Gestió Immobiliària, SL (en endavant FORCADELL), amb domicili a Pl. Universitat, 3, codi
postal 08007 de Barcelona, i CIF B-61807343.

De l’altra banda, el Sr. Amadeu Aguado Moreno, com a tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa, amb domicili al Raval de Montserrat, número 14, codi
postal 08221 de Terrassa i amb CIF P-0827900-B.

ACTUEN:

El primer, en nom i representació de FORCADELL i CLUB FORCADELL.

El segon, en la seva condició de tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat de
l'Ajuntament de Terrassa, expressament facultat pel Decret de l'Alcaldia Presidència número 6958, de
data 31 de juliol de 2015.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a obligar-se als efectes del present
conveni i declaren que els poders o facultats en virtut dels quals intervenen no els han estat revocats, i

MANIFESTEN:

I.- Que l’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura, gestiona el CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, centre públic de creació, producció i difusió de les arts escèniques que té entre
les seves activitats principals:
− la programació estable d’arts escèniques de qualitat i diversa per a la ciutadania de Terrassa.
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− la gestió dels dos equipaments escènics públics municipals, Teatre Principal i Teatre Alegria.
− el suport a la producció i difusió de la creació contemporània i les noves tendències escèniques a
través de l’organització del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, esdeveniment que vol
impulsar la internacionalització dels creadors i les companyies catalanes especialitzades en noves
tendències escèniques.

II. Que FORCADELL és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que té com a objecte la consultoria
immobiliària i que ofereix a la base de dades dels seus clients el CLUB FORCADELL, que ofereix
promocions i ofertes exclusives pels clients de Forcadell.

III.- Que CLUB FORCADELL vol col·laborar amb l’Ajuntament de Terrassa donant suport i difusió a les
activitats del CAET amb l’objectiu d’afavorir la activitat cultural, la innovació i la projecció de la ciutat de
Terrassa.

En relació amb tot això, ambdues parts manifesten la seva voluntat d’establir una col·laboració, la qual es
regirà pels següents

PACTES:

PRIMER.- Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de CLUB FORCADELL amb l’Ajuntament de
Terrassa donant suport i difusió a les activitats del CAET amb l’objectiu donar suport a la activitat cultural,
la innovació i la projecció de la ciutat de Terrassa. En concret es farà càrrec d’una aportació de 2.500 € en
concepte d’aportació a les despeses de comunicació i publicitat de l’activitat del CAET.

SEGON.- Aportacions de les parts

CLUB FORCADELL assumirà una despesa màxima de 2.500 € (dos mil cinc-cents euros), pels conceptes
abans esmentats. CLUB FORCADELL abonarà l’import mitjançant transferència bancària al següent
compte bancari indicat per l’Ajuntament de Terrassa:
Banc de Sabadell ES16 0081 5098 6900 0102 4105

TERCER.- Contrapartides

L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el CAET, farà constar el logotip i el nom de FORCADELL com a
col·laborador del CAET al seu material de comunicació i promoció. En concret, el logotip de FORCADELL
apareixerà al
- programa de Temporada del CAET (anunci ½ pàgina)
- altres materials de difusió del CAET (abonaments temporada, cartells espectacles).
- anunci revista DONNA.
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Qualsevol element de comunicació ha de ser pactat per ambdues parts.

L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el CAET, oferirà un descompte del 10% als espectacles de la
Temporada d’Arts escèniques del CAET pels subscriptors del Club Forcadell (limitat a un total de 100
entrades per Temporada. Els descomptes no s’apliquen a entrades a un preu inferior a 10 €). Els
descomptes es faran efectius en comprar l’entrada a taquilles presentant el carnet de soci del CLUB
FORCADELL.

QUART.- Vigència

La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins al 31 de març
de 2017.

CINQUÈ.- Causes d’extinció i denúncia del conveni

Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit. Són causes
d’extinció del present conveni les següents:
- El compliment del seu objecte dintre del termini de la seva vigència
- L’acord mutu entre les parts
- L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts
- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent

La denúncia del conveni per l’incompliment de la contrapart s’haurà de fer previ requeriment a la part
incomplidora perquè en un termini màxim d’una setmana l’esmeni, sempre que es tracti d’un incompliment
esmenable.

SISÈ. Limitació de responsabilitat

El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre les parts, que
assumiran només les obligacions que dimanen d’aquest conveni. La responsabilitat de cadascuna de les
parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen.

Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles respon
individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a
conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor
material de les actuacions.
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SETÈ. Jurisdicció

En el supòsit que les parts no poguessin resoldre amistosament qualsevol eventual controvèrsia, per a
totes aquelles qüestions que haguessin de sotmetre’s a la competència judicial, les parts se sotmeten als
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i renuncien al seu propi fur, si aquest fos diferent.

I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar, en el
lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament”.

SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució a les parts interessades.

11. Ratificar la resolució núm. 2693, de 6 d’abril de 2016, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona un ajut econòmic per al desenvolupament del “Programa de suport a
comunitats veïnals” per l’any 2016, per un import de 120.000,00 €. Exp. INSU 08/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2693, de 6 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut econòmic per al desenvolupament del
“Programa de suport a comunitats veïnals” per l’any 2016 i per un import total de cent vint mil
euros (120.000,00 €).
SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
LLOC DE TREBALL

POLÍTIQUES
D’HABITATGE

Dinamitzadora
Dinamitzadora
Dinamitzadora
Dinamitzadora
Dinamitzador
Dinamitzadora
Educador servei d'habitatge
Auxiliar de Gestió
Director de serveis de Polítiques Socials d'Habitatge

PERCENTATGE
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
20 %
10 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
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12. Acceptar l’import de 499.999,44 € de suport econòmic consistent en el fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” 2016. Exp. INSU 07/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’import de 499.999,44 € de suport econòmic consistent en el fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” 2016 (Codi XGL 16/Y/215240),
corresponent a 2,32 € per 215.517 habitants (segons l’INE d’1 de gener de 2014).
SEGON. Ingressar l’import de 499.999,44 €, als conceptes pressupostaris següents:
18.000,00
323.700,00
35.299,44
123.000,00
499.999,44

3413.46100.31103 Promoció de la salut
3313.46100.23102 Serveis bàsics
3313.46100.23103 Projectes de suport
3313.46100.23104 Ajut domicili
TOTAL FINANÇAMENT

TERCER. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
LLOC DE TREBALL
Auxiliar de gestió
SERVEIS
SOCIALS

SALUT I
COMUNITAT

Tècnica de gestió
Auxliar de gestió
Cap districte ASP
Auxiliar de gestió
Tècnica prevenció de drogodependències
Auxiliar de gestió
Tèdnica salut escolar /relleu)
Cap de salut i comunitat

%
30
25
15
20
10
50
15
20
25

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
QUART. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de
referència.

13. Aprovar l’oferta publica d’ocupació per l’any 2016.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2015,
amb el següent detall:
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PERSONAL FUNCIONARI (Convocatòries lliures)

GRUP
C2

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

(E) Adm.Especial
(S) Serveis Especials

Agent

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

5

Oposició Lliure

PERSONAL FUNCIONARI (Promoció Interna)

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

A1

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

A2
C1

GRUP

C1
C2
C2
C2
APG

NOMBRE
DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

Tècnic/a Superior

10

Concurs

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

Tècnic/a de Grau Mig

10

Concurs

(E) Adm. General
(S) Administrativa

Administratiu/va

6

Concurs

Tècnic/a Auxiliar

4

Concurs

Caporal

1

Concurs

Auxiliar Tècnic de
Gestió

5

Concurs

Oficial de Serveis

5

Concurs

Oficial d’Ofici

4

Concurs

(E) Adm. Especial
(S) Tec. Auxiliar
(E) Adm. Especial
(S) Serveis
Especials
(E) Adm. Especial
(S) Serveis
Especials
(E) Adm. Especial
(S) Serveis
Especials
(E) Adm. Especial
(S) Serveis
Especials

PERSONAL LABORAL (Promoció Interna)

GRUP
A1

CLASSE

DENOMINACIÓ

Tècnica Superior

Psicòleg/oga

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

1

Concurs

SEGON. Donar el tràmit adient a la present Resolució per a la seva efectivitat.
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14. Ratificar la resolució núm. 2768, de 6 d’abril de 2016, que atorga una subvenció de
400.000,00 € per concessió directa, a la Fundació Privada Sant Llàtzer, en concepte
d’aportació econòmica de l’any 2016 al projecte “Marc estratègic Torrebonica”. Exp.
TRET 05/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2768, de 6 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Atorgar una subvenció de 400.000,00 €, per concessió directa a la Fundació Privada
Sant Llàtzer, en concepte d’aportació econòmica de l’any 2016 al projecte “Marc estratègic
Torrebonica”, d’acord amb el previst a la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Privada Sant Llàtzer per a l’execució del projecte “Marc
estratègic Torrebonica”, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de març de
2012.
SEGON. Satisfer un primer pagament de 200.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3412.31204.78900 a la tramitació d’aquest expedient.
TERCER. Satisfer un segon pagament de 200.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3412.31204.78900 la primera quinzena de juliol.
QUART. Sol·licitar a la Fundació Sant Llàtzer que en el termini de 6 mesos des del cobrament
d’aquesta subvenció aporti una nota simple registral actualitzada de la finca coneguda com a
Torrebonica, inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 2, volum 297, llibre 108, foli
1, finca 27712, així com, una memòria sobre l’estat del projecte “Marc Estratègic Torrebonica”
com a justificació de les diferents subvencions atorgades el 2016.
CINQUÈ. Donar compte als interessats el contingut d’aquesta resolució.

15. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació
"Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social" per
un import de 880.461,40 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut de vuit-cents vuitanta mil quatre-cents seixanta-un euros amb
quaranta cèntims (880.461,40 €) de la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació
Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, així com els
termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
SEGON. Determinar que la gestió de l’actuació Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social, correspon a la Societat Mercantil de capital
íntegrament municipal Foment de Terrassa, SA. atenent als serveis i activitats respecte els que
li correspon la prestació en règim de gestió directa, així com el caràcter de mitjà propi de
l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als efectes del que preveu la normativa de contractes
del sector públic, d’acord amb el que preveuen els articles primer i tercer dels seus estatuts
socials.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 17

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

16. Atorgar a l’entitat Club de Futbol Can Boada una subvenció per import de 55.000,00 €,
per a la realització del programa de dinamització social i esportiva denominat “Viu
l’esport a Can Boada”; i aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i el Club de Futbol Can Boada. Exp. ESSB 02/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Atorgar a l’entitat Club de Futbol Can Boada, una subvenció per import de 55.000,00
€ , en base al conveni de col·laboració subscrit i que es va aprovar per Junta de Govern Local
en data 8 de juny de 2012, amb caràcter plurianual (del 2012 al 2016, inclosos), i per a la
realització del programa de dinamització social i esportiva denominat “Viu l’esport a Can
Boada”.
SEGON. Aprovar l’addenda de l’esmentat conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i el Club de Futbol Can Boada per a l’any 2016, la qual es transcriu a continuació:
ADDENDA PER A L’ANY 2016 AL CONVENI PLURIANUAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TERRASSA I CLUB DE FUTBOL CAN BOADA (2012-2016)

PARTS
D'una part, Daniel Nart Juanes, regidor delegat d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa, en ús de les
competències que li atribueix el Decret d’Alcaldia – Presidència número 6958, de 31 de juliol de 2015.
i, de l’altra, el Sr. JORDI AMADOR GIL actuant en representació del Club de Futbol Can Boada amb NIF
G60265055 i domicili social a l’ Av. Josep Tarradellas, 111, 1r. 1a 08225 de Terrassa, en qualitat de
president de l'entitat.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.
ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en sessió del 8 de juny de 2012, aprovà el conveni de col·laboració, amb
caràcter plurianual i per als anys compresos entre el 2012 i 2016, inclosos, entre l’Ajuntament de Terrassa
i el Club de Futbol Can Boada, per al projecte de dinamització social i esportiva denominat “Viu l’esport a
Can Boada”
2. Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003;
L’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa; i les Bases de subvencions per part
de l’Ajuntament de Terrassa.
3. El Club de Futbol Can Boada és una entitat local dedicada a la promoció social i esportiva del futbol, i
ha sol·licitat l’addenda al conveni signat per a l’any 2016.
4. L’Ajuntament de Terrassa, en l’àmbit de les seves competències, està interessat en col·laborar amb el
Club de Futbol Can Boada per al desenvolupament del programa de dinamització social i esportiva
denominat “Viu l’esport a Can Boada”.
ACORDS
1. Objecte
És objecte de la present addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club de Futbol Can
Boada per a 2012-2016, regular la col·laboració entre ambdues entitats per a l’any 2016, en la realització
del programa de dinamització social i esportiva denominat “Viu l’esport a Can Boada” que el Club de

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 18

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Futbol Can Boada desenvolupa a la ciutat, en consonància amb el desenvolupament de les seves
finalitats derivades dels seus estatuts fundacionals.
2. Aportacions i obligacions
2.1 El Club de Futbol de Can Boada, es compromet a:
a) Desenvolupar durant l’any 2016 el programa de dinamització social i esportiva anomenat “Viu l’esport a
Can Boada”.
b) Posar a disposició el Camp de Futbol de Can Boada els dissabtes al matí al Consell Esportiu del Vallès
Occidental-Terrassa per a la realització de les activitats regulars de l’esport de futbol a nivell escolar,
promogudes per l’Ajuntament de Terrassa.
c) Participar en les campanyes de promoció esportiva que organitzi el Servei d’Esports amb especial
incidència en les activitats de promoció del futbol femení, tant en les que es puguin realitzar al Camp de
Futbol de Can Boada com en altres equipaments esportius de la ciutat.
d) Posar a disposició de l’Ajuntament de Terrassa tots els materials i elements adquirits o obtinguts en el
desenvolupament del projecte “Viu l’esport a Can Boada” que puguin ser transportats i aprofitats en cas
de hipotètic trasllat futur de l’actual Camp de Futbol de Can Boada a altre espai o terreny de propietat
municipal.

2.2 L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
a) Atorgar una subvenció per un import total de 55.000,00 € (CINQUANTA-CINC MIL EUROS) per a la
realització de les activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 5452.34101.48974 del pressupost municipal vigent.
b) Designar una persona que serveixi d’interlocutor per a totes les qüestions referents al desenvolupament
d’aquest conveni.
c) Tramitar un primer pagament de 50.000,00- € en el moment de l’aprovació de la subvenció; i tramitar
l’import restant (5.000,00-€) , prèvia justificació de la subvenció atorgada.
d) L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a comprovar en forma directa l’estricte acompliment del
previst en el projecte “Viu l’esport a Can Boada” amb especial incidència al que fa a l’adquisició de
materials i elements de possible aprofitament en un hipotètic futur trasllat del camp actual a altre espai o
terreny de propietat municipal.
Per això l’entitat facilitarà al Servei d’Esports la documentació que li sigui requerida i permetrà les
inspeccions que la Corporació Municipal consideri que ha de realitzar.

3. Justificació
La justificació de les accions i activitats a realitzar es farà amb la presentació de la documentació que es
relaciona:
- Memòria tècnica de l’activitat
- Memòria econòmica que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses de la totalitat del
projecte així com els originals de les factures minutes i altres despeses efectuades pel beneficiari com a
mínim fins l’import de la subvenció atorgada i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix
la normativa vigent.
- En cas de justificar despeses de personal aquestes es justificaran amb la presentació de les nòmines i
les liquidacions a la Seguretat Social TC1 i TC2 corresponents a les persones i períodes justificats.
- Llistat de comprovants de despesa presentats.
En el cas de presentar factures que continguin retenció de l’IRPF, serà necessari aportar el document de
liquidació a Hisenda.
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El termini de justificació serà el 28 de febrer de 2017.

4. Despeses elegibles
Seran despeses elegibles les que consten a l’article 72 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 en concordança amb l’article 31 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i en concret:
- Es subvenciona únicament les accions i activitats corresponents al projecte “Viu l’esport a Can Boada”.
S’admetrà com a despesa elegible la relacionada amb la instal·lació de gespa artificial.
- No s’acceptaran justificacions de despeses generals de l’entitat (lloguer del local, subministraments,
equips informàtics, etc) excepte que es comuniqui expressament.
- No s’admetran justificants que corresponguin a altres activitats a no ser que se n’hagi informat al servei i
aquest l’hagi acceptat com objecte de subvenció.
- Tots els documents i materials en relació al projecte acordat han d’estar editats almenys en català i ha
de constar explícitament la col·laboració que manté amb el Servei d’Esport de l’Ajuntament de Terrassa
sota la següent formula “amb la col·laboració de” o el logotip oficial de l’Ajuntament.
Qualsevol modificació substancial en el pressupost inicial, estarà supeditat a l’acceptació prèvia per part
del Servei d’Esports.
5. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes des de l’1 de gener al
31 de desembre de 2016. La seva vigència serà fins que finalitzi la tramitació de la justificació i el
pagament de la subvenció.

6. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:
- El transcurs del termini de vigència establert a l’acord cinquè.
- El incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n derivin.
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n deriven.

7. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

8. Limitació de responsabilitats
8.1 El Club de Futbol de Can Boada reconeix que el present conveni de col·laboració no estableix cap
mena de relació de servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària
prevista a l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal
al seu servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest conveni
8.2 Pel que fa al tractament i cessió de dades relacionades amb l’activitat subvencionada, serà d’aplicació
la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de desembre, el Reglament de
Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, RD 994/99 d’11
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de juny i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Cada una de
les parts respondran individualment del compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que
se’n derivin.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, les parts el signem en dos
exemplars a un sol efecte.

TERCER. Fer càrrec de la despesa de 55.000 € a la partida
pressupost municipal vigent.

5452-34101-48974, del

QUART. Satisfer un primer pagament per un import de 50.000,00 € a la signatura d’aquest
conveni. L’import restant (5.000,00 €) es pagarà un cop l’entitat aporti els justificants de
despesa acreditatius per l’import total de la subvenció atorgada.
CINQUÈ. Facultar el regidor delegat d’Esports, Dani Nart Juanes, per a la signatura d’aquest
conveni.
SISÈ. La forma de justificació i les despeses elegibles queden contemplades en els acords 3 i
4 d’aquesta addenda al conveni.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als interessats i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.

17. Propostes urgents
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 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. Exp. PLPG
02/2016
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:
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.
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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.

18. 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 i 15 minuts, 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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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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