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
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor
Carme Labòria i Rojas

Altres assistents

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

01/2014

10-GENER-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data deu de gener de l'any
dos mil catorze es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència del Primer Tinent
d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Alfredo Vega i
López.
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 Munné, com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
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. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 13 de desembre de 2013. (Reunió
19/2013).
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 13 de desembre de 2013
(Reunió 19/2013).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims per trobar-se un
gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar a la via pública en data
12/12/2013. IPMA 587/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Isaac, 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, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar a la via o espai públic
el dia 12 d’octubre de 2013, 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Imposar una sanció de quatre-cents euros per portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública en data 6/9/13. IPMA
488/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Israel Jacob, una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons
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 de raça
considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs
d’ús públic en general el dia 6 de setembre de 2013, 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.

4. Imposar una sanció de tres mil cinc-cents euros per no disposar de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. IPMA
172/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Christian Alberto, una sanció de tres mil cinc-cents euros (3.500 €),
segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, relativa al seu gos amb microxip 724098100648486, incomplint l’article
6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres
assimilats i l'article 3.1 de la mateixa llei, tenint en compte la seva intencionalitat de seguir essent
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propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment perillosa sense complir amb
l’obligació legal d’obtenir la documentació habilitadora per a la seva tinença.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

5. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense
opció de compra, d’equips de cardioprotecció (desfibril·ladors). ECAU 8683/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa GRUP EUROPA TELECOMUNICACIONS-DEAMED SL (NIF:
B55555890) el contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció
de compra, d’equips de cardioprotecció (desfibril·ladors). El preu d’aquest contracte es formula
en termes de preus unitaris referits al preu d’un equip:
Preu unitari ofert
GRUP EUROPA TELECOMUNICACIONS-DEAMED SL

2.497,80 €, exclòs l’IVA

La quantia total d’equips de cardioprotecció a subministrar no es defineix amb exactitud, perquè
els lliuraments estaran subordinats a les necessitats de l’Ajuntament. La previsió actual d’equips
a subministrar és de vint-i-set (27):
Preu unitari
2.497,80 €, exclòs l’IVA

Unitats previstes
27

Pressupost màxim
67.440,60 €, exclòs l’IVA

La durada del contracte és de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització, durant els
quals l’Ajuntament podrà realitzar comandes d’equips desfibril•ladors. La compra dels equips es
farà en la modalitat de rènting, sense opció de compra, durant cinc (5) anys, a comptar des del
seu lliurament i instal·lació.
SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vuitanta-un mil sis-cents tres euros amb tretze cèntims (81.603,13 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.20300 del Servei de Salut i Comunitat
del Pressupost Municipal:
Any
2014
2015
2016
2017
2018

Durada inicial
Durada
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Despesa
16.320,63 €, inclòs l’IVA
16.320,63 €, inclòs l’IVA
16.320,63 €, inclòs l’IVA
16.320,63 €, inclòs l’IVA
16.320,63 €, inclòs l’IVA

Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre 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).
TERCER.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
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QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als licitadors i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
6. Condonar deute pendent de pagament, amb motiu de sanció per incompliment de
normativa de tinença de gossos potencialment perillosos, per haver realitzat una actuació
cívica substitutòria. IPMA 334/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Condonar el deute pendent de pagament corresponent al rebut amb la referència MA
201235149631, a nom del senyor Hamza, per haver realitzat l’actuació cívica substitutòria amb
valoració correcta, d’acord amb les consideracions exposades.
SEGON.- Formalitzar la baixa comptable dels rebuts indicats per un import total de tres-cents
seixanta-set euros amb vint-i-un cèntims (367,21€).
TERCER.- Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades.

7. Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica corresponent
al Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can Guitard, formulat per la Junta de Compensació del
sector. GSOL 28/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica corresponent al Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can Guitard, delimitat pel sector de sòl
urbà no consolidat contingut a la Modificació Puntual del POUM aprovada inicialment per Ple en
sessió de 27 de juny de 2013.
SEGON.- Sotmetre el document aprovat inicialment a informació al públic durant el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’edicte al Butlletí Oficial
de la Província, durant el qual podran presentar-se les al•legacions que s’estimin oportunes.
TERCER.- Disposar que s’emetin els informes tècnics municipals necessaris per tal que, un cop
transcorregut el termini d’informació pública conferit a l’acord segon i incorporada com a mínim la
prescripció indicada en el cos del present document, s’adopti, si s’escau, per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació definitiva del present expedient.
QUART.- Condicionar l’adopció dels ulteriors acords d’aprovació definitiva del Projecte aprovat
inicialment a la prèvia o simultània aprovació definitiva de la Modificació del POUM aprovada
inicialment i del Projecte d’urbanització del sector de referència.
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CINQUÈ.- Requerir la Junta de Compensació per tal que sol•liciti del Registre de la Propietat
corresponent la pràctica de la nota marginal prevista a l’article 5 del Reial Decret 1093/1997,
relatiu a la inscripció registral dels actes de naturalesa urbanística.
SISÈ.- Notificar individualment els presents acords a tots els interessats, titulars de béns i drets
que consten en l’expedient.

8. Ratificació de la Resolució núm. 10911 de data 19 de desembre de 2013, en relació a la
compareixença en el recurs contenciós administratiu número 400/2013, interposat contra
l'acord de suspensió de les obres que s'estaven executant a la finca emplaçada a Can
Bogunya i Ca n'Amat de la Muntanya. CORE 400/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10911, de 19 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 400/2013, interposat pel
procurador dels Tribunals D.Antonio Mª de Anzizu Fures, en nom de ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA SLU, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 16, contra la resolució núm.
7720 de data 12 d’agost de 2013 mitjançant la qual es desestimaven les al·legacions
presentades per Endesa Distribucion Eléctrica SLU, així com les presentades per Egarpianc
SLU, acordant novament la suspensió provisional i immediata de les obres i requerint aquestes
entitats i a Ca n’Amat de la Muntanya, SA per a que legalitzin les obres executades i contra la
resolució núm. 8537 de data 27 de setembre de 2013 mitjançant la qual es ratificava la
suspensió provisional de les obres que s'estaven executant a la finca emplaçada a Can Bogunyà
i Ca n'Amat de la Muntanya.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-400/2013,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 16.

9. Donar compte de la Resolució núm. 10565 de data 3 de desembre de 2013, per la qual
es sol·licitan els recursos tècnics del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla Xarxa
Governs Locals 2012-2015 GNMA 13/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 10564, de 3 de desembre de
2013, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
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PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en la realització de mesures in situ dels nivells de contaminació atmosfèrica dels eixos
de tràfic intens establerts en el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

10. Aprovar el conveni de col·laboració, de 4 anys de durada, entre l’entitat Associació de
Mares i Pares de l’Escola El Vapor, amb el titular del solar i l’Ajuntament de Terrassa per
l’habilitació de l’ espai com a hort urbà, al solar emplaçat al carrer Torrent d’en Pere
Parres, 8, de Terrassa. MAMA 49/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, de 4 anys de durada, entre l’entitat
Associació de Mares i Pares de l’Escola El Vapor, amb CIF: G64635394, el senyor Maties titular
del solar, i l’Ajuntament de Terrassa per l’habilitació d’aquest espai com a hort urbà al solar
emplaçat al carrer Torrent d’en Pere Parres, de Terrassa.
SEGON.- Les obligacions derivades de la signatura d’aquest conveni aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària 1533.17201.21000 del pressupost municipal vigent, operació
comptable AD 214309.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

11. Aprovar el conveni de col·laboració, de 4 anys de durada, entre l’entitat ASSOCIACIÓ
SEMBRANT CIUTAT-XARXA D’HORTS URBANS, els titulars del solars i l’Ajuntament de
Terrassa, per la realització d’un hort urbà al solar emplaçat al carrer Vinarós, 5, de
Terrassa. MAMA 57/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, d’una durada de 4 anys, entre
l’entitat ASSOCIACIÓ SEMBRANT CIUTAT-XARXA D’HORTS URBANS, NIF G65923039, els
titulars del solars, el senyor Josep, la senyora Juana, i l’Ajuntament de Terrassa per la realització
d’un hort urbà al solar emplaçat al carrer Vinarós, de Terrassa.
SEGON.- Les obligacions derivades de la signatura d’aquest conveni aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària 1533.17201.21000 del pressupost municipal vigent.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

12. Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Gregal, 1,
de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogables 2 anys més, a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CAN TUSELL, per a la constitució d’un hort urbà. MAMA 50/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Gregal, 1,
de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogables 2 anys més, a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
CAN TUSELL, amb CIF G59356865, per a la constitució d’un hort urbà, l’activitat del qual estarà
sotmesa a les condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà per L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN TUSELL per a desenvolupar el
projecte de gestió ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat. El conreu que es
desenvolupi serà exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la cessió
d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola.
L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai.
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.
Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts urbans
per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o altres
elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre element
constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al Servei de
Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una memòria
de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció detallada de
les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal·lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent, així com l’adequació del
solar, correspon a l’Ajuntament de Terrassa. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de reg
que estalviïn aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg, per
ajustar el seu consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts urbans
aprovat.
9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt 13
de les bases.
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10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

13. Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Palet i
Barba, 177 de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’AMPA del
CEIP PONENT, per a la constitució d’un hort urbà. MAMA 62/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Palet i
Barba, 177 de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’AMPA del CEIP
PONENT, amb CIF G63640239, per a la constitució d’un hort urbà, l’activitat del qual estarà
sotmesa a les condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà per l’AMPA del CEIP PONENT per a desenvolupar el projecte de gestió
ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat. El conreu que es desenvolupi serà
exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la cessió
d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola.
L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai.
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.
Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts urbans
per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o altres
elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre element
constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al Servei de
Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
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7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una memòria
de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció detallada de
les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal·lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent, així com l’adequació del
solar, correspon a l’Ajuntament de Terrassa. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de reg
que estalviïn aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg, per
ajustar el seu consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts urbans
aprovat.
9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt 13
de les bases.
10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

14. Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un solar municipal situat al c. Zamora, de
Terrassa, per el termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DELS GRUPS DE MONTSERRAT, per a la constitució d’un hort urbà. MAMA 63/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un solar municipal situat al c. Zamora, de
Terrassa, per el termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS
GRUPS DE MONTSERRAT, CIF: G59055830, per a la constitució d’un hort urbà, l’activitat del
qual estarà sotmesa a les condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS GRUPS DE MONTSERRAT per a
desenvolupar el projecte de gestió ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat. El
conreu que es desenvolupi serà exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la cessió
d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola.
L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai.
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.
Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
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3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts urbans
per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o altres
elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre element
constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al Servei de
Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una memòria
de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció detallada de
les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal•lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent, així com l’adequació del
solar, correspon a l’Ajuntament de Terrassa. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de reg
que estalviïn aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg, per
ajustar el seu consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts urbans
aprovat.
9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt 13
de les bases.
10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

15. Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un solar municipal situat al c. Zamora de
Terrassa, per el termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’entitat CA N’ANGLADA
JOVE, per a la constitució d’un hort urbà. MAMA 84/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un solar municipal situat al c. Zamora, de
Terrassa, per el termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’entitat CA N’ANGLADA JOVE, CIF:
G60425394, per a la constitució d’un hort urbà, l’activitat del qual estarà sotmesa a les
condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà l’entitat CA N’ANGLADA JOVE per a desenvolupar el projecte de gestió
ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat. El conreu que es desenvolupi serà
exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la cessió
d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola.
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L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai.
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.
Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts urbans
per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o altres
elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre element
constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al Servei de
Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una memòria
de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció detallada de
les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal·lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent, així com l’adequació del
solar, correspon a l’Ajuntament de Terrassa. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de reg
que estalviïn aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg, per
ajustar el seu consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts urbans
aprovat.
9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt 13
de les bases.
10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

16. Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un solar municipal situat al carrer
Montserrat, de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’entitat
PLANTEM-NOS per a la constitució d’un hort urbà. MAMA 67/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Atorgar una llicència d'ocupació temporal d’un solar municipal situat al carrer
Montserrat, de Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l’entitat PLANTEMNOS (CIF G65510174) per a la constitució d’un hort urbà, l’activitat del qual estarà sotmesa a les
condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà per l’entitat PLANTEM-NOS per a desenvolupar el projecte de gestió
ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat. El conreu que es desenvolupi serà
exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la cessió
d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola.
L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai.
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.
Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts urbans
per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o altres
elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre element
constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al Servei de
Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una memòria
de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció detallada de
les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal·lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent es va realitzar per part de
l’Ajuntament durant l’any 2011. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de reg que estalviïn
aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg, per ajustar el seu
consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts urbans aprovat.
9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt 13
de les bases.
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10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

17. Donar compte de la Resolució núm. 10866 de data 19 de desembre de 2013, per la qual
es corregeixen els errors materials al Plecs de Clàusules de la licitació del rènting de
vehicles del Servei de Gestió de l'Espai Públic. ECAU 9836/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 10866, de 19 de desembre de
2013, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Corregir els errors materials detectats en el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) que ha de regir l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de quinze (15) vehicles per a ser utilitzats pel
Servei de Gestió de l’Espai Públic, següents:
A la clàusula 4a del PCAP, paràgraf 2n, on diu: “De conformitat amb el que estableix l’article 15
del TRLCSP, aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.”, ha de dir “De
conformitat amb el que estableix l’article 15 del TRLCSP, aquest contracte està subjecte a
regulació harmonitzada.”.
A la clàusula 12a del PCAP, on diu: “L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant
procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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.”, ha de dir: “La licitació
s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant
de l’Ajuntament”, ha de dir: “La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.”.
A la clàusula 23a del PCAP, on diu “El termini de presentació d’ofertes és de quinze (15) dies
naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP). En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el
dia laborable següent.”, ha de dir: “El termini de presentació d’ofertes és de quaranta (40) dies
naturals, comptats a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE. En cas de
que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia laborable següent. Als afectes de la
licitació d’aquest contracte, el mes d’agost es considerarà inhàbil, i tampoc no serà d’aplicació el
que preveu la clàusula 7a. d’aquest plec.”.
A la clàusula 30a, 2n paràgraf, on diu “La formalització del contracte es publicarà en el perfil de
contractant de l’Ajuntament.”, ha de dir: “La formalització del contracte es publicarà en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOP) i en perfil de contractant de l’Ajuntament.”.
SEGON.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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18. Licitació del contracte de serveis de control d'accés i vigilància Mercadal Martí l'Humà.
ECAS 9642/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA
Durada
Despesa
2014
9 mesos
19.044,45 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
0,00 €
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de control
d’accés i vigilància del Mercadal Martí l’Humà.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de dinou mil quarantaquatre euros amb quaranta-cinc cèntims (19.044,45 €), exempts d’IVA, i una durada de nou (9)
mesos, a comptar des de l’1 de març de 2014. El preu del contracte es formula en termes de
preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4622/43104/22701 del Pressupost Municipal de
2014.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre 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).
CINQUÈ.- 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la cap del
Servei de Comerç, que actualment és el Sr. Eduard Sebastián Alcalà, 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.

19. Ratificar la Resolució núm. 10657 de data 10 de desembre de 2013, per la qual s’aprova
el projecte i presentar la sol·licitud a la Convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC),d’ajuts destinats a continuació de projectes innovadors i experimentals.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10657, de 10 de desembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el projecte i presentar la sol•licitud a la Convocatòria del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC),d’ajuts destinats a continuació de projectes innovadors i experimentals.
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SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

20. Sol·licitar finançament per cobrir les despeses generades de l’1 de juliol del 2013 fins
el 30 de juny del 2014 pel Servei d’Ocupació de Foment de Terrassa, SA en actuacions
d’orientació i inserció adreçades a les persones amb discapacitat, el cost total del
programa és 63.988,89 €, pel qual es sol•licita el 100 % de subvenció.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol•licitud de finançament al Departament d’Empresa i
Ocupació per cobrir les despeses generades de l’1 de juliol del 2013 fins el 30 de juny del 2014
pel Servei d’Ocupació de Foment de Terrassa, SA en actuacions d’orientació i inserció
adreçades a les persones amb discapacitat, d’acord l’ordre EMO/279/2013, de 7 de novembre,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb
discapacitat i/o malaltia mental de la xarxa d’orientació per a l’ocupació i s’obre la convocatòria
per a l’any 2013.
SEGON.- El cost total del programa és de seixanta-tres mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb
vuitanta-nou cèntims (63.988,89 €) pel qual es sol•licita el 100 % de subvenció.
TERCER.- En el Pla d’actuació de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2013 i 2014 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir la subvenció sol•licitada.

21. Prendre coneixement de la sol•licitud realitzada per la societat municipal Foment de
Terrassa, S.A., de subvenció dins de la convocatòria realitzada pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del Programa
Integral de Foment de l’Emprenedoria emmarcat al programa Catalunya Emprèn, i de
l’acceptació de la subvenció finalment atorgada per import de 48.089,84 euros.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement i acceptació de la sol•licitud i de l’atorgament de subvenció
d’acord amb l'Ordre ORDRE EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per les quals s’estableixen les
bases reguladores del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria, de la direcció General
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn.
Xarxa d’entitats col·laboradores anomenada Catalunya Empren, per un import de quaranta vuit
mil vuitanta nou amb vuitanta quatre euros (48.089,84€), així com del compromís de la seva
execució.
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de dotze mil vint-i-dos
amb quaranta sis euros (12.022,46 €) corresponent al cofinançament del personal que
desenvolupa aquest projecte i les despeses associades, anirà amb càrrec al compte d’explotació
de la societat municipal Foment de Terrassa, SA.
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22. Prendre coneixement de la sol•licitud realitzada per la societat municipal Foment de
Terrassa, S.A., de subvenció per import de 286.360 euros, dins de la convocatòria
realitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la
realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció d’acord amb l'Ordre
EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 i la
convocatòria anticipada per al 2014, per un import de dos-cents vuitanta-sis mil tres-cents
seixanta euros (286.360,00 €),
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de trenta-set mil noucents cinc euros amb trenta-vuit cèntims (37.905,38 €) corresponent al cofinançament dels
costos de contractació i indemnització per fi de contracte del personal que desenvolupa aquest
projecte i als incentius per als participants, anirà amb càrrec al compte d’explotació de la societat
municipal Foment de Terrassa, SA.

23. Prendre coneixement de la sol•licitud realitzada per la societat municipal de Foment de
Terrassa, S.A., de subvenció per import de 470.000 euros, dins la convocatòria efectuada
pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització
del Programa “Fem ocupació per a Joves”.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció d’acord l’ordre EMO/278/2013, de
28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i s’obre la convocatòria per a l’any
2013 i la convocatòria anticipada per al 2014, per un import de quatre-cents setanta mil euros
(470.000,00 €).
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de tres mil quatrecents tretze euros (3.413,00 €) corresponent a la indemnització per finalització de contracte del
personal contractar per portar a terme el projecte anirà amb càrrec al compte d’explotació de la
societat municipal Foment de Terrassa, SA.

24. Prendre coneixement de la sol•licitud realitzada per la societat municipal Foment de
Terrassa, S.A., de subvenció per import de 195.494,04 euros, dins de la convocatòria
realitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la
realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores
de la renda mínima d’inserció.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’ordre l’EMO/281/2013, d’11 de
novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
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la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la
renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013, per un import de cent norantacinc mil quatre-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims (195.494,04 €)
SEGON.- El cost total del programa és de dos cents vint-i-nou mil cent setanta euros amb vint-icinc cèntims (229.170,25 €)
TERCER.- L’import de trenta-tres mil sis-cents setanta-sis euros amb vint-i-un cèntims
(33.676,21 €) euros corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les
diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.

25. Donar compte del Decret núm. 19 de data 19 de desembre de 2013, de continuïtat dels
serveis d'àpats a domicili. ECAA 117/2011.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 19, de 19 de desembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
SEGON.- Disposar que l’empresa Fundació Privada President Torres Falguera, amb NIF número
G-58.312.901, continuï prestant el servei d’Ajut a Domicili-Menjar a domicili, des de l’1 de gener i
fins el 28 de febrer de 2014, per un import de seixanta mil quaranta-dos euros (60.042,00 €), IVA
inclòs.
TERCER.- Carregar la despesa contreta de 60.042,00 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària
3313.23301.22799 del pressupost municipal de 2014.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 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.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquestes pròrrogues, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquest decret a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè el facin efectiu.

26. Donar compte del Decret núm. 18 de data 17 desembre de 2013, de continuïtat dels
serveis de neteja i manteniment dels entorns de Terrassa. ECAS 218/2012.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 18, de 17 de desembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
SEGON.- Disposar que l’empresa Natural i Art Jardiners, SL (NIF B-63.371.793) continuï
prestant els serveis de neteja i manteniment dels entorns de Terrassa, pel període comprés
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entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2014, per un import de cinc mil vuit-cents cinquanta-dos
euros amb set cèntims (5.852,07 €), IVA exclòs.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, sis mil sis-cents trenta euros amb quaranta cèntims (6.630,40 €), IVA inclòs, es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.17201.21000 del Pressupost Municipal de 2014.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 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.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquestes pròrrogues, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquest decret a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè el facin efectiu.

27. Donar compte del Decret núm. 11025 de data 18 de desembre de 2013, per el qual
s’accepta l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per un import de
622.000,00 euros, amb destinació a l’actuació: “Remodelació de la carretera de Rubí”, així
com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015 “ de la Diputació de Barcelona. COSU
02/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 11025, de 18 de desembre de
2013, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
UNIC.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Terrassa per un import de 622.000,00 euros, amb destinació a l’actuació: “Remodelació de la
carretera de Rubí”, així com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015 “ de la Diputació de Barcelona.

28. 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 10 hores 05 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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