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

21/2016

16-DESEMBRE-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 setze de desembre 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. Félix 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

Félix 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 18 de novembre de 2016 (20/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 18 de novembre de 2016
(20/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte la resolució núm. 8409, de 28 d'octubre de 2016, que atorga novament la
2
llicència d'ocupació temporal de 2.254m del solar municipal situat al c. Gregal a l'entitat
Associació de Veïns de Can Tusell. Exp. MAMA 50/2013
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8409, de 28 d’octubre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
2

PRIMER. Atorgar novament la llicència d’ocupació temporal de 2254 m del solar municipal
situat al carrer Gregal 1, a l’entitat Associació de Veïns de Can Tusell, pel desenvolupament
d’experiències pràctiques d’horts urbans en el municipi de Terrassa fins el 28 d’octubre de
2018.
SEGON. Aprovar la despesa de 5.348, 09 €, IVA inclòs. La despesa està aprovada per la
Comissió d’Inversions i patrimoni amb data 8 d’abril de 2016. Aquestes despeses aniran amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.17212.61900.codi 13011 (horts urbans) del pressupost
municipal vigent.
TERCER. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que correspongui
per a la seva tramitació i compliment.

3. Donar compte la resolució núm. 8410, de 28 d'octubre de 2016, que atorga novament la
2
llicència d'ocupació temporal de 1.740m del solar municipal situat al c. Joaquim Vayreda
a l'entitat Xarxa de Solidaritat Popular. Exp. MAMA 102/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8410, de 28 d’octubre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
2

PRIMER. Atorgar novament la llicència d’ocupació temporal de 1740 m del solar municipal
situat al carrer Joaquim Vayreda / Avda. 22 de Juliol, a l’entitat XARXA DE SOLIDARITAT
POPULAR, pel desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans en el municipi de
Terrassa fins el 28 d’octubre de 2018.
SEGON. Aprovar la despesa de 2.972,08 €, IVA inclòs. La despesa està aprovada per la
Comissió d’Inversions i patrimoni amb data 8 d’abril de 2016. Aquestes despeses aniran amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.17212.61900.15003 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l'interessat i als òrgans que correspongui
per a la seva tramitació i compliment.

4. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (10 expedients: IPMA 706/2014, IPMA 758/2014,
IPMA 606/2015, IPMA 701/2015, IPMA 772/2015, IPMA 876/2015, IPMA 34/2016, IPMA
129/2016, IPMA 277/2016 i IPMA 381/2016)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 706/2014):
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PRIMER. Imposar al senyor Daniel una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 758/2014):
PRIMER. Imposar al senyor Jesús una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012370 i identificat amb el
microxip 941000016164511, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 606/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Alfonso una sanció de sis-cents euros (600 €), d’acord amb l'article
38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats,
vigent en la data dels fets, 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 en dues ocasions: el dia 13 d’agost de 2015, el qual va agredir un
altre gos i li va provocar la mort, i el dia 30 de setembre de 2015; tenint en compte la
transcendència social i el perjudici causat i la reiteració en la comissió de la infracció, 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.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 701/2015):
PRIMER. Imposar a la senyora Carolina una sanció de quatre-cents euros (400 €), 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 qual va atacar una persona menor d’edat el dia 16 de
setembre de 2015, i tenint en compte la transcendència social i el perjudici causat en la
comissió de la infracció, 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. 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 (exp. IPMA 772/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Iván una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0142573 i identificat amb el
microxip 941000018732902, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 876/2015):
PRIMER. Imposar al senyor Francesc una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa no subjecte amb
cadena a la via o espai públic el dia 16 de novembre de 2015, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 34/2016):
PRIMER. Imposar al senyor Carlos una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 129/2016):
PRIMER. Imposar al senyor Omar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
la presència d’un gos de raça considerada potencialment perillosa no subjecte amb cadena a la
via o espai públic, a l’espai de lliure circulació de gossos emplaçat al parc de Vallparadís de
Terrassa, el dia 22 de febrer de 2016, incomplint els articles 17.2.h) i 48.1 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 277/2016):
PRIMER. Imposar al senyor Antonio una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei
10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 4 d’abril de 2016, el qual va mossegar un altre gos i va provocar que una persona
caigués al terra en intentar separar els animals, tenint en compte la transcendència social i el
perjudici causat en la comissió de la infracció, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

TERCER. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i
els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords (exp. IPMA 381/2016):
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Alfredo Javier atès que no
desvirtuen els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposarli una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article
63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei
50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de
raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 4 de maig
de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i
l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. 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. Arxivar l’expedient.
QUART. Notificar el contingut de l’acord a la persona interessada per tal que el faci efectiu i els
recursos que corresponguin.

5. Donar compte de la resolució núm. 8518, de 8 de novembre de 2016, per la que es
reclamen diversos conceptes a l’Agencia Catalana de l’aigua i es requereix per a que
iniciï els tràmits necessaris per a la contractació i execució de determinats conceptes del
projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent
amb la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril. Exp. EGAT
05/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8518, de 8 de novembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’informe tècnic i al seu annex 1, de data 2 de novembre de 2016, emès pels
serveis tècnics d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic, en relació als talussos de la Riera de
Palau, entre l’Avinguda de l’Abat Marcet i el Pont del Ferrocarril.
SEGON. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el pagament de l’import dels treballs
de redacció d’un estudi geotècnic dels talussos de la Ronda de Ponent entre l’avinguda Abat
Marcet i el pont del ferrocarril, per un import de nou mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit
cèntims (9.778,18 €, sense IVA) i d’onze mil vuit-cents trenta-un euros amb seixanta cèntims
(11.831,60 €, amb IVA), adjudicats, de manera subsidiària, a l’empresa GEOPLANNING
ESTUDIS GEOTÈCNICS, SL, en data 28 d’octubre de 2015, pel tinent d’alcalde de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució número 2015-10-28
ECAS-06194/2015.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 6

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

TERCER. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el pagament de l’import dels
treballs de redacció d’un estudi topogràfic dels talussos de la Ronda de Ponent entre l’avinguda
Abat Marcet i el pont del ferrocarril, per un import de quatre mil set-cents euros (4.700,00 €,
sense IVA) i de cinc mil sis-cents vuitanta-set euros (5.687,00 €, amb IVA), adjudicats a
l’empresa ACIMUT TOPOGRAFIA, SLU, en data 28 d’octubre de 2015, pel tinent d’alcalde de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa mitjançant resolució número 201510-28 ECAS-06195/2015.
QUART. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el pagament de l’import dels treballs
de redacció del “Projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda
de Ponent amb la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril”, per un
import de disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €, sense IVA) i de vint-i-un mil cent setantacinc euros (21.175,00 €, amb IVA), adjudicats a l’empresa OFEP, SA, en data 28 de desembre
de 2015, pel tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa
mitjançant resolució número 2015-12-28 ECAS-07345/2015.
CINQUÈ. Requerir, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal que en el termini màxim de 15
dies iniciï els tràmits necessaris per a la contractació de les obres detallades a l’expositiu XVIè i
amb major concreció a l’informe tècnic esmentat anteriorment i al seu annex (protecció de
talussos i implantació dels nous sistemes de contenció), o bé subsidiàriament aboni a
l’Ajuntament de Terrassa la quantitat de 1.412.857,47 €, en la que s’han valorat aquests
conceptes.
SISÈ. Advertir a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que en el supòsit que en el termini de 15
dies no iniciï la contractació dels treballs esmentats en el paràgraf anterior ni aboni l’import de
1.412.857,47 €, l’Ajuntament de Terrassa es veurà obligat a procedir a l’execució subsidiària de
les obres i en conseqüència a l’inici immediat de la licitació de les mateixes, sens perjudici del
rescabalament i reintegrament de les despeses que s’han detallat i que corresponen a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
SETÈ. Notificar i donar audiència a l’ACA, per tal de que en un termini màxim de quinze (15)
dies, comptats des del dia següent de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, pugui
formular les al·legacions que cregui oportunes, o bé, aboni els imports concretats als
dispositius segon, tercer i quart i iniciï els tràmits necessaris per a la contractació de les obres
detallades a l’expositiu XVIè d’aquesta resolució i amb major concreció a l’informe tècnic
esmentat anteriorment i al seu annex (protecció de talussos i implantació dels nous sistemes de
contenció), o bé subsidiàriament aboni l’import de les obres a l’Ajuntament de Terrassa, per
una quantitat de 1.412.857,47 €, en la que s’han valorat aquests conceptes.
VUITÈ. Advertir a l’ACA que, en cas d’inactivitat, l’Ajuntament de Terrassa podrà prosseguir les
actuacions en via contenciosa - administrativa, prèvia formulació del corresponent requeriment
previ en els termes de l’article 44.2 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

6. Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic de l’Atlètic Terrassa Hockey Club”.
Exp. PLPG 07/2016
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. Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic de l’Atlètic Terrassa Hockey Club”,
d’iniciativa particular i que regula les condicions d’ordenació i ús per poder ampliar el conjunt de
les actuals instal·lacions esportives de l’Atlètic Terrassa Hockey Club (ATHC) emplaçades en la
zona del Pla de Can Salas des de l’any 1969.
SEGON. Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el termini
d’un mes, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província, a la premsa local i en els mitjans telemàtics corresponents, per tal de
que puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Simultàniament al tràmit
d’informació pública, s’haurà de sol·licitar informe al Responsable de polítiques de paisatge de
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a
l’Institut Geològic de Catalunya,a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental Serveis Territorials
de Barcelona, a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, als Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Cultura, a la Direcció General de Desenvolupament Rural, al
Consell Català de l’Esport i a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
TERCER. Notificar aquests acords als promotors

7. Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el “Projecte executiu
per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de
Palau, entre l’Avinguda Abad Marcet i el pont del ferrocarril” i licitar el contracte
mitjançant procediment obert. Exp. ECAO 7122/2016
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 en exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Pressupost (amb IVA)

2016

725.531,97 €

2017

321.668,03 €

2018

1.340.500,51 €

Total

2.387.700,51 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el “Projecte executiu
per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau,
entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril” i procedir a la licitació del contracte,
mitjançant procediment obert, per tal de determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa de
conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
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TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en el “Projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat del marge de
la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del
ferrocarril”, amb un pressupost de contractació d’un milió nou-cents setanta-tres mil tres-cents sis
euros amb vint-i-un cèntims (1.973.306,21 €) (IVA exclòs) i de dos milions tres-cents vuitanta-set
mil set-cents euros amb cinquanta-un cèntims (2.387.700,51 €) (IVA inclòs) i un termini
d’execució de les obres que es preveu que sigui de dotze (12) mesos.
D’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 del TRLCSP, es preveu la modificació del
contracte, per un import màxim de quatre-cents sis mil vuit-cents vint-i-sis euros amb norantavuit cèntims (406.826,98€), en les condicions detallades en la clàusula 35.1 del PCAP. Amb
aquestes previsions, el valor total estimat del contracte és de dos milions tres-cents vuitanta mil
cent trenta-tres euros amb dinou cèntims (2.380.133,19 €) (sense IVA).
QUART. Fer càrrec de la quantitat de dos milions tres-cents vuitanta-set mil set-cents euros
amb cinquanta-un cèntims (2.387.700,51 €) a l’aplicació pressupostària 1433 15322 61900,
sent 725.531,97 € a càrrec al pressupost municipal vigent, 321.668,03 €, a càrrec de l’exercici
del 2017 i 1.340.500,51 €, a càrrec de l’exercici del 2018, tal i com es desglossa a la taula
següent:
Any

Pressupost (amb IVA)

2016

725.531,97 €

2017

321.668,03 €

2018

1.340.500,51 €

Total

2.387.700,51 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre en exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que autoritzi el Pressupost Municipal per a cada
exercici, 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 al director de Serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai Públic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro
Cardona, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ. Publicar l’anunci d’aquesta licitació al Butlletí oficial de la província i al perfil del
contractant.

8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de climatització instal·lats a l’
Arxiu històric i comarcal, Sala Muncunill, teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques
BCT, BD2, BD3, BD4 i BD6. Exp. ECAS 6067/2016
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’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Durada inicial
Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Preventiu
normatiu

Correctiu

Durada

Despesa

2017

12 mesos

15.950,00 €

9.000,00 €

-

-

2018

12 mesos

15.950,00 €

9.000,00 €

-

-

31.900,00

18.000,00

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de climatització instal·lats a l’ Arxiu
històric i comarcal, sala Muncunill, teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques BCT, BD2,
BD3, BD4 i BD6.
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
quaranta-nou mil nou-cents euros (49.900,00 €) exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de
dos (2) anys comptat des de la formalització del contracte.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, de 60.379,00 €, IVA inclòs, es farà amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries:
a) Manteniment preventiu i normatiu:
Aplicació pressupostària

2017

2018

5451.33001.21300

1.331,00 €

1.331,00 €

5451.33211.21300

14.520,00 €

14.520,00 €

5451.33222.21300

1.694,00 €

1.694,00 €

5451.33407.21300

968,00 €

968,00 €

5451.33408.21300

786,50 €

786,50 €

19.299,50 €

19.299,50 €

b) Serveis de manteniment correctiu:
Aplicació pressupostària

2017

5451.33001.21300

653,40 €

653,40 €

5451.33211.21300

8.167,50 €

8.167,50 €

5451.33222.21300

871,20 €

871,20 €

5451.33407.21300

653,40 €

653,40 €

5451.33408.21300

544,50 €

544,50 €

10.890,00 €

10.890,00 €
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Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, 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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
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 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), 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
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
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. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
préstec a entitats i/o col·lectius, de vaixella reutilitzable propietat de l’Ajuntament de
Terrassa. Exp. ECAS 6213/2016
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

Durada inicial
Durada

Eventuals pròrrogues

Import

Durada

Import

2017

12 mesos

6.611,57 €

-

-

2018

12 mesos

6.611,57 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

6.611,57 €

2020

-

-

12 mesos

6.611,57 €

13.223,14 €

13.223,14 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
préstec a entitats i/o col·lectius de vaixella reutilitzable, propietat de l’Ajuntament de Terrassa.
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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 màxim del
contracte s’estima en tretze mil dos-cents vint-i-tres euros amb catorze cèntims (13.223,14 €),
exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de dos (2) anys comptat des de la formalització. La
durada del contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de, durada inicial i
eventuals pròrrogues, dos (2) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: trenta-dos mil euros (32.000,00 €) inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1533.17001.22699 del Pressupost Municipal:

Any

Durada inicial
Durada

Eventuals pròrrogues

Import

Durada

Import

2017

12 mesos

8.000,00 €

-

-

2018

12 mesos

8.000,00 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

8.000,00 €

2020

-

-

12 mesos

8.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, a 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. Designar responsable del contracte el cap del CDEA Medi Ambient i Sostenibilitat,
que actualment és el Sr. Salvador Pérez, 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), 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
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
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).
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10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’àrids per a la construcció: sorra, grava i tot-u, per poder realitzar les obres que
requereix la ciutat dins del marc de l’execució de les obres de manteniment de l’espai
públic per part del personal del Servei de Gestió de l’Espai Públic. Exp. ECAU 6769/2016
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

Despesa

2017

10 mesos

10.333,30 €, exclòs l’IVA

2018

2 mesos

2.066,70 € exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’àrids per a la construcció: sorra, grava i tot-u, per poder realitzar les obres que requereix la
ciutat dins del marc de l’execució de les obres de manteniment de l’espai públic per part del
personal del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
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 dotze mil
quatre-cents euros (12.400,00 €), exclòs IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any a
comptar des de la seva formalització, que es preveu el 2 de març de 2017.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: quinze mil quatre euros (15.004,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1433.15321.21000 del Pressupost Municipal corresponent.
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
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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro, 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, 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), 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
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
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).
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11. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
panots de formigó. Exp. ECAU 6764/2016
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

Despesa, exclòs l’IVA

2017

10 mesos

10.333,02 €

2018

2 mesos

2.067,00 €
12.400,02 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
panots de formigó.
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 dotze mil
quatre-cents euros amb dos cèntims (12.400,02 €), exclòs IVA. El contracte tindrà una durada
d’un (1) any a comptar des de la seva formalització, que es preveu el 2 de març de 2017.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: quinze mil quatre euros amb dos cèntims (15.004,02 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1433.15321.21000 del Pressupost Municipal corresponent:

Durada

Despesa, inclòs l’IVA

2017

10 mesos

12.502,95 €

2018

2 mesos

2.501,07 €

Atès que el present 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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que actualment és el Sr. Salvador Navarro, 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.
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SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, 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), 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
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
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).

12. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
l'Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, per a la constitució de la
Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la ciutat. Exp. GESAD 71/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
l'Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, per a la constitució de la
Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat, que literalment diu:
“REUNITS
D’una banda, el Sr. Jordi Ballart i Pastor, alcalde-president, en representació de l’Ajuntament
de Terrassa.
D’altra banda, la plataforma d’entitats cíviques anomenada "Espai per la Defensa dels Drets
Humans i Socials de Terrassa" (en endavant Espai Drets), constituïda a la nostra ciutat des de
l’any 2015 i composada per les següents entitats:
- Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ( FAVT )
- Associació de Veïns Font de l'Espardenyera
- Associació de Veïns de Les Carbonelles
- Associació de Veïns de La Cogullada
- Associació de Veïns de Can Palet
- Observatori dels Drets Socials de Terrassa ( ODS )
- Prou Barreres
- Xarxa de Solidaritat Popular ( XSP )
- Comunidad Musulmana de Terrassa ( CMT )
- Asociación Cultural Musulmana de Terrassa ( ACM )
- Associació Espai Democràtic Intercultural ( AEDI )
- Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras ( AISF )
- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa ( ICATER )
- El Grup local d’Amnistia Internacional (AI) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
que participen a l’Espai Drets com a organitzacions observadores.
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ANTECEDENTS
I. L’any 2000, a la ciutat francesa de Saint Denis, es va aprovar la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, la qual proclama les llibertats públiques i els drets
fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats. També recull els compromisos dels
ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets. Des de la seva
aprovació han estat moltes les ciutats europees adherides, també la Ciutat de Terrassa en
virtut de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de novembre de l’any 2000.
II. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que s’acompanya al final
d’aquest Conveni, estableix diversos mecanismes de garantia dels Drets Humans de proximitat,
com ara la creació d’una comissió ciutadana encarregada d’avaluar l’aplicació de la Carta
Europea de Salvaguarda. Així, l’article XXVII al seu segon apartat “Mecanismes de prevenció”
estableix el següent:
“Per tal de facilitar l'exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la
població l'estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d'alerta
constituïda per ciutadans i ciutadanes que s'encarregarà de l'avaluació de l'aplicació de la
Carta.”
III. Espai Drets té l’interès de defensar els drets humans i socials a la ciutat de Terrassa, i es
basa en la seva conformitat amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la
Ciutat.
IV. L’Ajuntament de Terrassa ha plantejat la conveniència que la plataforma Espai Drets
assumeixi la funció i actuï com a Comissió de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de
Salvaguarda Dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa, tenint en compte la necessitat de
l'existència d’aquesta Comissió, i atès que les condicions d'admissió de les entitats en Espai
Drets es basen en la seva conformitat amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans de la Ciutat i el treball en equip a desenvolupar es fonamenten en els valors de
transversalitat, cooperació, solidaritat i participació.
D’acord amb els antecedents i per tal d’aconseguir una major i millor consecució dels objectius
comuns pretesos que han estat manifestats anteriorment, ambdues parts coincideixen en
l’interès i a aquests efectes estableixen de comú acord el present Conveni subjecte a les
següents
CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte del present Conveni el constitueix l’establiment d’un marc de col·laboració i relacions
entre la plataforma d’entitats cíviques “Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de
Terrassa” i l’Ajuntament de Terrassa, per tal de fer el seguiment i l’impuls del previst a la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa.

SEGONA.- ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’acord amb l’objectiu definit a la clàusula anterior, s’articulen les actuacions específiques
següents:
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a) Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat, i sotmetre al control de la població l’estat de la seva concreció, la
plataforma Espai Drets es constitueix, amb el reconeixement explícit de l’Ajuntament de
Terrassa, com a “Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa”, d’acord amb el previst al segon
paràgraf de l’article XXVII de la dita Carta, i com a tal s’encarregarà de l’avaluació de l’aplicació
de la Carta.
b) Per tal d’impulsar el previst a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat, l’Ajuntament de Terrassa farà divulgació de la mateixa arreu de la ciutat mitjançant
diferents accions, xerrades i/o seminaris, d’acord amb la disponibilitat pressupostària,
reconeixent i divulgant també la funció de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls.

TERCERA.- COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ CIUTADANA
1. La Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat de Terrassa referida a la clàusula anterior estarà integrada per les
entitats següents:
-

Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ( FAVT )
Associació de Veïns Font de l'Espardenyera
Associació de Veïns de Les Carbonelles
Associació de Veïns de La Cogullada
Associacó de Can Palet
Observatori dels Drets Socials de Terrassa ( ODS )
Prou Barreres
Xarxa de Solidaritat Popular ( XSP )
Comunidad Musulmana de Terrassa ( CMT )
Asociación Cultural Musulmana de Terrassa ( ACM )
Associació Espai Democràtic Intercultural ( AEDI )
Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras ( AISF )
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa ( ICATER )

2. El Grup local d’Amnistia Internacional (AI) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
participaran com a organitzacions observadores.
3. Els canvis que es puguin donar en la composició de la Comissió es comunicaran a
l’Ajuntament de Terrassa en el termini d’un mes.
4. La Comissió es configura com un espai obert a la ciutadania i a la participació de les entitats
de la ciutat, independent i autogestionat.
5. La Comissió es dotarà d’un Reglament de Funcionament Intern, fet i consensuat per la
pròpia Comissió, i del que es donarà trasllat a l’Ajuntament de Terrassa.
6. La Comissió podrà traslladar a l’Ajuntament les preguntes i propostes que consideri
pertinents, i rebre resposta a les qüestions eventualment plantejades.
QUARTA. - VIGÈNCIA
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i mantindrà la seva
vigència mentre no s’expressi la voluntat de deixar-lo sense efecte per qualsevol de dues parts
i així es manifesti de forma expressa amb una antelació mínima d’un mes.
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CINQUENA.- MODIFICACIONS
Les parts poden modificar aquest Conveni en qualsevol moment. Les modificacions que en el
seu cas es pactin s’adjuntaran com addenda del present conveni.
SISENA.- CLÀUSULA FINAL
Les parts signants presentaran conjuntament aquest Conveni, en el moment que ho considerin
més adient, en un acte públic i amb un contingut treballat conjuntament.
I, en prova de conformitat, es signa el present Conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.”

13. Aprovar la instrucció de servei d’instal·lació de comptadors d’aigua provisional
d’emergència per a persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió
residencial. Exp. GESAD 74/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la Instrucció de Servei d’instal·lació de comptadors d’aigua provisional
d’emergència per a persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial,
que es transcriu a continuació:
Instrucció de Servei d’instal·lació de comptadors d’aigua provisional d’emergència per a
persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial
Les persones o unitats de convivència que estan definides en risc d’exclusió residencial per la
Llei 24/2015 tindran garantida la instal·lació de comptador provisional d’aigua a la ciutat de
Terrassa, d’acord amb el que es determina a la present Instrucció de Servei.
La instal·lació de comptador d’aigua provisional procedirà en tots els casos en que hi hagi
infants a càrrec, circumstància que serà degudament documentada, i per a les persones o
unitats de convivència que estiguin compreses en l`àmbit dels compromisos aprovat per acord
de l’Ajuntament de Terrassa en sessió plenària de 29 d’octubre de 2015, i, en conseqüència,
compleixin els següents requisits:
-Estar empadronats a la ciutat el temps que estableix l’annex del reglament de la mesa
d’adjudicació.
-Que l’edifici ocupat sigui propietat d’un gran tenidor.
-Que provinguin d’un procés de pèrdua de vivenda, per dificultats en el pagament.
-Que durant el temps d’ocupació hagin tingut una bona convivència amb l’entorn.
2.Objectiu general.
L’objectiu general d’aquesta Instrucció de Serveis és garantir que les persones o unitats de
convivència destinatàries, esmentades al punt 1 anterior, empadronades a la ciutat de Terrassa
disposen d’instal·lació de comptador d’aigua, és a dir, accés d’emergència al servei de
subministrament públic d’aigua.
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3. Circuït d’accés.
3.1. La sol·licitud presentada per la persona interessada haurà de ser presentada en les
oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, en el formulari establert.
3.2. Per part de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica (OFIMAPE) s’emetrà
informe sobre el compliment de les condicions establertes en aquesta instrucció per part de la
persona sol·licitant, amb l’argumentació explícita tant de l’informe positiu com del negatiu,
segons escaigui.
3.3. En cas que sigui precís, d’acord amb el que estableix la Llei 24/2015 per a determinar
supòsits de risc d’exclusió residencial i si correspon aplicar la tarifa social, i per sol·licitud de
l’OFIMAPE, s’emetrà també informe pels Serveis Socials municipals.
3.4. L’OFIMAPE emetrà l’informe sobre la procedència de la instal·lació del comptador
provisional d’aigua, i en lliurarà tres còpies:
-una còpia per al sol·licitant, que és la persona que presentarà la sol·licitud al gestor del Servei
d’aigües.
-una altra còpia, que serà tramesa al Servei municipal de Medi Ambient.
-una tercera, al gestor del Servei d’aigües, que haurà de comunicar a l’OFIMAPE, d’acord amb
l’article 140, lletra b) de l’Ordenança, si la instal·lació interior reuneix les condicions tècniques
corresponents per la instal·lació del comptador.
4. Comunicació al gestor del Servei d’aigües.
Rebut l’informe d’OFIMAPE, el servei municipal de Medi Ambient comunicarà al gestor del
Servei d’aigües els següents extrems:
a) La procedència de la instal·lació de comptador provisional d’aigües.
b) Les dades personals de la persona beneficiaria dels subministrament d’emergència.
c) La durada de la temporalitat del subministrament provisional d’emergència.
d) El cabal d’aigua que s’ha de subministrar i si correspon aplicar la tarifa social.
e) És a càrrec de la persona sol·licitant el cost del comptador, de les claus, de la instal·lació i
del cost del subministrament d’emergència.
La persona interessada, amb l’informe rebut i la documentació necessària, anirà al gestor del
Servei d’Aigües (Mina) a fer el contracte provisional, i un cop fet aquest tràmit, Mina procedirà a
instal·lar el comptador.
Com a regla general s’estableix una durada temporal de 6 mesos per la instal·lació provisional
de comptador, així com un cabal de subministrament de 3 m3 per persona i mes (o 27m3 per
trimestre en habitatge amb 3 persones)
Per informe argumentat dels serveis amb competència en aquesta Instrucció de Serveis es
podrà establir altra temporalitat.
5. Obligacions de l’usuari.
Des del moment en què la persona sol·licitant adquireixi la condició de beneficiària del servei
de subministrament d’emergència d’aigües, és a dir, des del moment en què la persona
beneficiària rebi subministrament per la instal·lació de comptador d’aigües pel gestor del Servei
d’aigües, estarà subjecte a les obligacions i prohibicions que estableix la vigent Ordenança
municipal del servei públic de proveïment i sanejament d’aigües, aprovada en data 27 de gener
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de 1994 i publicada al BOPB de 14 març de 1994, amb les modificacions publicades al BOPB
de data 8 de maig de 1999 i al BOPB núm. 110 de data 7 de maig de 2008.
La persona usuària podrà sol·licitar l’atorgament dels ajuts socials per a situacions
d’emergència, regulats per les ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord
amb allò establert per la normativa esmentada, per fer front als costos del comptador, de les
claus, de la instal·lació i del cost del subministrament d’emergència, que corren al seu càrrec.
L’Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d’aigües té per objecte
regular dins el territori del municipi de Terrassa els serveis públics de proveïment i sanejament
d’aigües, i determinar les relacions entre els gestors del servei de proveïment i/o sanejament i
els usuaris, establint els drets i les obligacions de cadascuna de les parts,i tots aquells
aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic.
Es pot consultar el text vigent de l’Ordenança a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa:
https://aoberta.terrassa.cat.
SEGON. Publicar la Instrucció de Servei aprovada en el punt anterior a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER. Fer avinent de l’existència de la Instrucció de Serveis, una vegada que hagi estat
aprovada per acord de la Junta de Govern Local, als serveis afectats i tots els interessats per a
la seva observança i compliment.

14. Ratificar la resolució núm. 8823, de 20 d’octubre de 2016, que accepta la subvenció
de 64.000,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de dos
tècnics de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Exp.
INSU 15/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8823, de 20 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 64.000,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
per a la contractació de dos tècnics de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil
de Catalunya.
SEGON. Comptabilitzar l’ingrés de 64.000,00 € a l’aplicació pressupostària 3465.33403.45002,
del pressupost municipal.
TERCER. Designar la cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil, Sra. Raquel Garcia Mesa,
com a representant de l’Ajuntament de Terrassa a comissió per a la selecció del personal
tècnic a contractar; amb les funcions previstes a l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa
d’Impulsors del Programa de garantia Juvenil a Catalunya.
QUART. Tramitar la generació de crèdit corresponent a la subvenció per no estar prevista al
pressupost municipal.
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15. Ratificar la resolució núm. 9058, de 21 de novembre de 2016, que aprova sol·licitar
una subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia que
s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9058, de 21 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar sol·licitar una subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, d’acord a l’Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre, i la Resolució ENS/2565/2016,
de 16 de novembre, per al programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i
Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017.
SEGON. De conformitat a l’Annex I de la Resolució ENS/2565/2016, de 16 de novembre, de
l’esmentada convocatòria, l’Ajuntament de Terrassa sol·licita l’import màxim subvencionable de
47.289,00 €.

16. Ratificar la resolució núm. 9530, de 22 de novembre de 2016, que aprova l’Addenda al
conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Terrassa, el Consell de la Formació
Professional del Servei d’Educació i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis, per
la qual es regula el finançament de les despeses ocasionades per la gestió del Programa
per a la Mobilitat ERASMUS+ i modifica el termini del segon pagament.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9530, de 22 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Terrassa,
Consell de la Formació Professional del Servei d’Educació i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Serveis, NIF Q0873004F, per la qual es regula el finançament de les despeses
ocasionades per la gestió del Programa per a la Mobilitat ERASMUS+ i modifica el termini del
segon pagament.
SEGON. De conformitat amb l’acord anterior, satisfer l’import de 7.370,00 €, corresponent al
segon pagament, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, el qual anirà
a càrrec de la partida 3422.32003.48100, del vigent pressupost ordinari de l’Ajuntament de
Terrassa.

17. Ratificar la resolució núm. 9557, de 28 de novembre de 2016, que aprova el conveni
subscrit entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, pel
qual s’estableix el règim d’execució i de finançament de la col·laboració econòmica per
part de l’Ajuntament de Terrassa – Servei d’Educació, en el cost del preu públic que
determinades famílies han de satisfer per la utilització del servei escolar de transport
discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari no obligatori del Vallès occidental
durant curs escolar 2016-2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9557, de 28 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
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PRIMER. Aprovar el Conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, NIF
P5800007F i l’Ajuntament de Terrassa, pel qual s’estableix el règim d’execució i de
finançament de la col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de Terrassa – Servei
d’Educació, en el cost del preu públic que determinades famílies han de satisfer per l’utilització
del servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari no obligatori del
Vallès occidental durant curs escolar 2016-2017.
SEGON. Carregar la despesa que suposa aquesta col·laboració econòmica en l’atorgament
dels ajuts per un import màxim de dos mil quatre-cents trenta euros (2.430,00 €) a la Partida
3422.32302.48100 de l’exercici de 2017 o a la que, per a tal efecte, s’habiliti.
TERCER. Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

18. Ratificar la resolució núm. 8849, de 9 de novembre de 2016, que sol·licita una
subvenció de 64.850,00 € al Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament
d’un espai de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8849, de 9 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 64.850,00€ al Servei d’Ocupació de Catalunya, per al
desenvolupament d’un Espai de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
SEGON. El cost total de l’actuació és de 73.038,96€. L’import corresponent al cofinançament
del programa, per valor de 9.788,96€ anirà amb càrrec al pressupost de 2017 del Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER. Notificar el contingut de la present resolució al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de
Terrassa, perquè la faci efectiva.

19. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció
de 81.136,65 €, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la pròrroga de la
contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local AODL, per a 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. Prendre coneixement l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció
de vuitanta-un mil cent trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (81.136,65 €) atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya per a la pròrroga de la contractació de tres agents d’ocupació i
desenvolupament local AODL per a l’any 2016, amb un cost total de cent vint-i-quatre mil cent
vuitanta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims (124.189,64€).
SEGON. Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de quaranta-tres mil cinquanta-dos euros amb noranta-nou cèntims (43.052,99 €) anirà
amb càrrec al pressupost de 2016 de Foment de Terrassa SA, i a les previsions per a l’exercici
2017.
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20. Ratificar la resolució núm. 9146, d’11 de novembre de 2016, que aprova la
presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Pla estratègic per a la implantació
d’actuacions d’economia circular i de simbiosi industrial, al Servei d’Ocupació de
Catalunya, per ampliar el termini d’execució fins el 30 d’abril de 2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9146, d’11 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Pla estratègic per a
la implantació d’actuacions d’economia circular i de simbiosi industrial, al Servei d’Ocupació de
Catalunya, per ampliar el termini d’execució fins al 30 d’abril de 2017.

SEGON. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que es celebri.
TERCER. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.

21. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 77.296,30 € per realitzar
el Projecte Singular ECO-JOVES: explotació i gestió sostenibles del nostres boscos.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de setanta-set mil dos-cents
noranta-sis euros amb trenta cèntims (77.296,30€) per realitzar el Projecte Singular ECOJOVES: explotació i gestió sostenibles del nostres boscos.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

22. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar accions formatives
vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en
àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, per
un import de 693.558,00 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar accions formatives vinculades al
fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals
prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades, per un import de
sis-cents noranta-tres mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (693.558,00€).
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SEGON. El cost total del programa és de 693.558,00 €.
TERCER. En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

23. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 264.000,00 € per realitzar
el Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys amb
l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 persones de Terrassa d’entre 30 i 45
anys en empreses del municipi.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de dos-cents seixanta-quatre mil
euros (264.000,00€) per realitzar el Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 persones
de Terrassa d’entre 30 i 45 anys en empreses del municipi.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

24. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 255.200,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant
resolució de data 28 d’octubre, per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a
Joves”.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de dos-cents cinquanta-cinc mil dos-cents euros (255.200,00€) atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 28 d’octubre, per a la realització del
Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per a la posada en marxa i
implementació del Projecte de suport a la internacionalització de les empreses de
Terrassa.
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. Aprovar el conveni de col·laboració, amb l’annex del Pla d’internacionalització, entre
l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per a
la posada en marxa i implementació del Projecte de suport a la internacionalització de les
empreses de Terrassa, el text íntegre dels quals es transcriuen a continuació:
“REUNITS
D’una part
El Sr. Josep Prats i Llopart, major d’edat, amb domicili als efectes d’aquest Conveni a Terrassa,
carrer Blasco de Garay, nº 29-49.
I d’altra
El Sr. __________________, major d’edat, amb domicili als efectes d’aquest Conveni a
Terrassa, c/ Raval de Montserrat, nº 14.

INTERVENEN

El Sr. Josep Prats, Director Gerent de LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
SERVEIS DE TERRASSA (en endavant, “La Cambra”), en nom i representació de l’entitat, amb
domicili a Terrassa, carrer Blasco de Garay, nº 29-49.
I el Sr. _________________, Tinent d’Alcalde de _________ de l’ AJUNTAMENT DE
TERRASSA (en endavant, “AJUNTAMENT”) en nom i representació de l’entitat, amb domicili
social a Terrassa, c/ Raval de Montserrat, nº 14.
En endavant, La Cambra i l’AJUNTAMENT, conjuntament, seran referides també com “les
Parts”, o qualsevol d’elles, ocasionalment i quan procedeixi, com “la Part”.
Les Parts es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per
formalitzar el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ, i a tal efecte

EXPOSEN

I.- Que la Cambra és una institució representativa de la societat civil catalana, un punt de
referència de primer ordre pel món socioeconòmic de la demarcació, i treballa per millorar els
resultats de les empreses en un doble sentit:
Primer, efectuant actuacions d’interès general que afavoreixen la promoció de l’activitat
econòmica i empresarial del país, i en segon terme, oferint serveis a les empreses que poden
utilitzar de forma individualitzada.
II.- Que la Cambra és una Corporació de Dret públic que té la funció, entre d’altres,
d’assessorar a l’empresa en tot el procés d’expansió internacional, des del seu inici fins a la
seva consolidació, promovent la internacionalització de les empreses de la seva demarcació.
III.- Que l’Ajuntament té per objectiu incidir en el desenvolupament econòmic de la ciutat,
promovent la millora de la competitivitat de les empreses així com participant activament amb
les polítiques generadores d’ocupació estable i de qualitat a la nostra ciutat. Tanmateix, en el
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Pla de Mandat, la primera prioritat que té aquest Ajuntament és la de potenciar l’activitat
econòmica per tal de reduir l’atur i facilitar la creació de feina estable i de qualitat.
IV.- Que l’Ajuntament de Terrassa està interessat en promoure activitats que donin suport a
l’expansió de les empreses de la ciutat.
I per tot l’exposat, les parts, atesa la confluència d'interessos, acorden i s’obliguen a formalitzar
el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ (en endavant, el “Conveni”), que es regirà per les
següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE I CONTINGUT
La internacionalització és un dels eixos d’actuació principals de les empreses del nostre país en
tant que permet enfortir la seva competitivitat i afavorir el seu creixement a mig i llarg termini.
El present conveni té per objecte establir les bases de col·laboració entre Cambra i Ajuntament
amb el fi de desenvolupar i executar conjuntament una sèrie de projectes i accions que ajudin a
les empreses de Terrassa a assentar l’estratègia internacional, refermar el coneixement i a
identificar nous mercats per consolidar la seva posició internacional.
Els esmentats projectes i/o accions tindran els objectius següents:
I.- Que empreses sense experiència exportadora obtinguin un coneixement ampli de les eines i
requeriments necessaris per a iniciar-se en l’exportació.
II.- Que empreses que hagin iniciat la seva activitat exportadora, puguin refermar la seva
experiència en obrir nous mercats de forma activa.
III.- Que empreses amb experiència internacional consolidada desitgin realitzar un treball de
prospectiva a mercats de difícil accés o bé preparar-se per a la seva implantació a l’estranger.
Així doncs, els eixos vertebradors del present conveni responen als àmbits
d’internacionalització d’iniciació, consolidació i diversificació, que són els diferents estadis en
que les empreses es poden trobar segons evolucionin les seves activitats i el seu
posicionament vers la internacionalització.
La col·laboració entre l’Ajuntament i la Cambra per afavorir la internacionalització de les
empreses de Terrassa, es desenvoluparà mitjançant accions de planificació, execució i
avaluació coordinada de les actuacions que es portin a terme en el marc del present conveni i
que es concreten d’acord amb els següents apartats:
Per a les empreses en fase d’iniciació.
Formació específica d’iniciació a la internacionalització i orientació individual amb la finalitat de
conèixer els principals factors que composen un procés d’internacionalització i valorar
apropiadament els factors diferenciadors de la seva empresa per poder iniciar un procés
d’internacionalització.
Per a les empreses en fase de consolidació.
Realització d’un anàlisi amb la finalitat d’identificar amb precisió el producte/servei a exportar,
l’estudi d’oportunitat de mercats i identificar a través de l’anàlisi de diferents mercats potencials,
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el/s país/sos als quals convindrà realitzar la prospectiva de mercat i determinar el canal de
comercialització apropiat per al producte/mercat així com els aspectes jurídics i legals
d’adequació del producte a un mercat.
Per a les empreses en fase de diversificació.
La preparació d’una agenda de prospecció de mercat que representi per a l’empresa una
potenciació de l’esforç exportador planificat i que amb el suport rebut obtingui una agenda
contactes contrastats en un mercat de potencials clients o distribuïdors que li permetin iniciarse en aquell mercat, mitjançant el treball de visites i desenvolupament dels contactes treballats
a través dels seus propis mitjans.
La proposta de participació al programa promogut per l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra
serà presentada a les empreses per mitja de les vies de comunicació habituals d’ambdues
entitats. En aquesta difusió coordinada s’explicarà els objectius del programa i les seves
diferents modalitats d’iniciació, consolidació i diversificació i es facilitarà la inscripció de les
empreses.
L’Ajuntament i la Cambra, valoraran les peticions de participació de les empreses i es
seleccionaran aquelles que a criteri tècnic plantegin una motivació i potencialitat major para
emprendre un procés d’internacionalització i sempre respectant l’ordre d’inscripció en igualtat
d’idoneïtat de l’empresa en relació a l’acció de suport.
SEGONA.- GRUP DE COORDINACIÓ
Per al seguiment d’aquest Conveni es constitueix un grup de coordinació encarregat del
seguiment del desenvolupament i funcionament dels projectes, així com del compliment dels
pactes continguts en el present Conveni integrat pels membres de cadascuna de les entitats
signants. Les Parts convenen que aportaran aquelles persones que estimin convenients pel
correcte desenvolupament del projecte, en funció de la concreció de les actuacions.
TERCERA.- DEFINICIÓ DE LES ACCIONS I APORTACIONS AL PROGRAMA
El pla d’acció que s’efectuarà en el present Conveni es detalla en annex, on s’hi concreten les
accions per assolir l’objectiu general d’enfortir la competitivitat de les empreses de Terrassa i
afavorir el seu creixement a mig i llarg termini mitjançant el suport a la seva internacionalització.
Des de l’Ajuntament de Terrassa és realitzarà una aportació econòmica al programa per un
import màxim de 30.000’-€.
Des de la Cambra s’aportarà al programa la metodologia contrastada d’acompanyament a la
internacionalització de les empreses i l’equip tècnic necessari per a la realització de totes les
activitats previstes dins del programa, valorades en 34.488’-€.
Aquesta previsió econòmica permetrà arribar a un mínim de 12 projectes d’assessorament.
Caldrà que tota la documentació lliurada a les empreses ( inclòs l’informe final lliurat) aparegui
el text “accions realitzades amb cofinançament de l’Ajuntament de Terrassa”.
QUARTA.- DURADA
El Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, i tindrà una durada de dos
anys, podent ser renovat de forma expressa en funció dels resultats obtinguts.
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QUINTA.- JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
Aportacions econòmiques:
Cost total del Projecte: 64.488€

Aportació Ajuntament: 30.000€

S’entendrà com a despesa justificable les efectuades en el període que va des de la signatura
del conveni i fins a la data de la finalització de les actuacions.
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per la Cambra de
Comerç, justificats mitjançant factures, nòmines i TC’s pagats o documents comptables de valor
probatori equivalent.
La despesa elegible podrà ser amb nòmines i TC’s del personal tècnic, factures d’empreses
especialitzades, de material de suport i promoció (publicitat, tríptics, desplegables, ..), i com a
màxim un 10% del cost total de l’actuació es podrà justificar amb despeses indirectes (
personal administratiu i material fungible).
En el cas que es tracti de nòmines i TC’s de personal tècnic, s’entendrà per personal tècnic tot
aquell personal amb una titulació mínima de grau mig.
Dietes i desplaçaments: serà d’aplicació, com a base, el que determina l’article 10.3 del Reial
Decret 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per dietes d’allotjament i manutenció i
les modificacions establertes a la Resolució de 2 de gener de 2009 de la secretaria d’Estat i
Hisenda i Pressupostos. Tan sols s’acceptaran despeses per aquests conceptes aquelles que
no sobrepassin en un 20% els imports allà establerts.
Es consideren despeses no elegibles, els impostos, l’IVA que es recupera i totes aquelles
establertes en les bases específiques d’atorgament de subvencions d’aquest Ajuntament.
Es podran realitzar bestretes o justificacions parcials d’accions contemplades en el present
conveni si es sol·liciten de forma expressa tot presentat la justificació econòmica i tècnica de
l’activitat finalitzada o com a mínim dels 60.000€ previst com a cost de l’actuació.
En el cas de les bestretes, no podrà ser mai superior al 60% del total del pressupost.
La justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de dos mesos des de la finalització de
l’acció o com molt tard el dia 21 de febrer de 2019.
S’entendrà l’import total a justificar de 64.488€, import total de les accions dutes a terme i
establertes en l’annex adjunt.
B.- Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
El projecte s’iniciarà al desembre del 2016 i finalitzarà al desembre de 2018.
C.- Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
- Nombre de sol·licituds rebudes: Recepció d’un mínim de 25 projectes candidats.
- Nombre candidatures seleccionades que hagin rebut assessorament: Presentació de 12
empreses assessorades.
- Caldrà acreditar les empreses que hagin iniciat accions d’internacionalització, i documentar la
seva situació abans i desprès de l’actuació realitzada, tot extraient conclusions de les accions i
millores dutes a terme per l’empresa.
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CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI.
El present Conveni es podrà resoldre anticipadament quan concorri alguna de les següents
causes:
a) En qualsevol moment, per mutu acord de Les Parts, amb una antelació mínima d’un mes,
prèvia comunicació per escrit a l’altra part.
b) Prèvia denúncia del Conveni per qualsevol de Les Parts, i comunicada a l’altra Part amb una
antelació mínima de trenta (30) dies, basada en l’incompliment d’alguna de les obligacions
assumides en virtut del present document.
SISENA.- PROTECCIÓ DE DADES.
Les Parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li siguin cedides en el
marc del present Contracte de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de
Dades (en endavant, LOPD) i la normativa que la desenvolupa, comprometent-se a tractar les
esmentades dades únicament conforme s’ha establer i amb la finalitat assenyalada en el
present document.
D’acord amb l’article 10 de la LOPD, s’obliguen a mantenir el secret professional de les dades.
Aquesta obligació subsistirà encara després d’extingida la relació contractual entre Les Parts.
Així mateix, Les Parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades i la
informació a les que mútuament tinguin accés, així com a tractar les citades dades únicament
conforme estableixin ambdues parts, i a no utilitzar-les amb una finalitat diferent a la del present
Contracte.
SETENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
Les Parts acorden que tot litigi, discrepància o reclamació resultants de l’execució o
interpretació del Conveni relacionat amb ell directament o indirectament, en totes aquelles
matèries que afectin a la lliure disposició de Les Parts conforme a Dret, es resoldran
definitivament mitjançant arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral de l’Associació per
l’Arbitratge de Terrassa, a la qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació dels
àrbitres d’acord amb el seu Reglament i Estatuts. Igualment Les Parts fan constar
expressament el seu compromís de complir el Laude arbitral que, en el seu cas, es dicti.
VUITENA.- REVISIONS I MODIFICACIONS DEL CONVENI
Aquest Conveni el podran revisar les Parts en qualsevol moment, de conformitat amb les
modificacions substancials que es produeixin en l’objecte del mateix, o de les situacions
sobrevingudes que puguin modificar i alterar les formes jurídiques i/o capacitat de les Parts.
I perquè així consti als efectes oportuns, Les Parts signen el present document per duplicat i a
un únic efecte, en el lloc i data que figuren en l’encapçalament.
ANNEX
PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ
Projecte de suport a la internacionalització de les empreses de Terrassa Edició 2016
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SEGMENTACIÓ D’EMPRESES:
Segons la corba d’experiència internacional, les empreses poden estar en les següents fases:
1. Fase d’iniciació
• L’empresa està venent al mercat nacional i si ho fa a l’exterior, ho fa de manera reactiva,
sense planificació i sense cap compromís a llarg termini.
• No disposa de recursos interns adaptats a la internacionalització de l’empresa.
• Els RRHH per altra banda no tenen formació en l’àmbit de la internacionalització.
• No disposen de cap estratègia ni criteri sobre quin és el millor mercat d’entrada dels seus
productes.
2. Fase de consolidació
• L’empresa ha iniciat la seva activitat exportadora però està venent a mercats d’una manera
reactiva i poc consolidada.
• Disposa de pocs recursos però poc a poc els va adaptant a l’activitat exportadora.
• Comença a haver-hi consciencia empresarial d’internacionalització.
• Disposa o es planteja tenir un departament d’exportació.
• Comença a plantejar-se quins son els mercats més idonis per a exportar el seu producte i a
definir una estratègia per accedir-hi.
3. Fase de diversificació
• L’activitat d’exportació de l’empresa és regular i consolidada a varis mercats.
• La seva facturació en exportació es pot considerar superior al 50% de la seva facturació total.
• Es planteja l’obertura de nous mercats.
• Es planteja la implantació comercial a l’estranger o establir acords d’inversió.
PROPOSTA DE TREBALL:
El projecte definit per l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra consisteix en aconseguir que un
conjunt determinat d’empreses s’acullin al servei de suport promogut i que té com a finalitat
facilitar la iniciació i millorar el posicionament internacional de les empreses de Terrassa.
Per això es proposa executar un pla de suport i acompanyament a empreses de Terrassa en
diferents tipologies i en diferents fases del procés d’internacionalització: iniciació, consolidació i
diversificació.
Les característiques fonamentals del programa d’accions a desenvolupar són l’adequació i el
suport en el moment concret del procés d’internacionalització en que es trobi l’empresa i per
altra banda un alt grau d’adaptació a les recomanacions a mida per l’empresa. Per tant caldrà
fer un programa molt flexible i en el qual el Grup de Coordinació supervisi o rebi un report
periòdic per part dels professionals de la Cambra destinats a controlar l’evolució del suport que
rep cadascuna de les empreses per tal d’assegurar la satisfacció dels clients.
La proposta de treball s’estructura en les següents fases:
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FASE I: DIFUSIÓ
Oberta a participar a totes les empreses de Terrassa, a desenvolupar per part de l’Ajuntament i
amb l’objectiu d’obtenir inscripcions al Programa d’iniciació, Consolidació i Diversificació
internacional.
FASE II: SELECCIÓ D’EMPRESES
Per aquelles empreses que hagin mostrat interès.
L’anàlisi serà conjunt entre la Cambra i l’Àrea de desenvolupament, indústria i ocupació de
l’Ajuntament de Terrassa seguint els criteris prioritaris basats en el grau de motivació per a la
internacionalització, valor afegit del producte o servei, situació de l’empresa, entre d’altres.
Les fases a desenvolupar posteriorment aniran en funció del grau d’internacionalització de
l’empresa ja sigui en la fase d’iniciació, o en la fase de consolidació o diversificació.
PLA D’INICIACIÓ:
PER A EMPRESES IDENTIFICADES SENSE EXPERIÈNCIA EXPORTADORA:

FASE III: FORMACIÓ INICIAL (Per a les empreses seleccionades. A càrrec de la Cambra i on
es revisen els aspectes bàsics de la internacionalització).
Sessió de motivació per exportar i les barreres que existeixen; el model de negoci; l’anàlisi del
producte; l’estratègia i la selecció de mercats; els canals de distribució i les eines de
comunicació i promoció.
FASE IV: TREBALL INDIVIDUAL D’ANÀLISI I RECERCA D’INFORMACIÓ (Per aquelles
empreses que hagin rebut la formació).
En aquestes trobades individuals s’analitzarà l’evolució i trajectòria de l’empresa; Anàlisi del
model de negoci per identificar clarament l’aportació de valor del producte o servei i s’establiran
les potencials capacitats exportadores de l’empresa per a definir un pla d’acció.
FASE V: PLA D’ACCIÓ (Definició del projecte i execució del mateix).
On s’establiran reunions si s’escau amb l’empresa per al seguiment de treball que s’està
realitzant d’acord amb el pla d’acció acordat.
FASE VI: REUNIÓ FINAL I ENTREGA D’INFORME
Al final del projecte cada empresa rebrà un informe amb el seu potencial exportador i una
estratègia definida sobre la venda dels seus productes a l’exterior.
PLA DE CONSOLIDACIÓ:
PER A EMPRESES IDENTIFICADES EN FAS DE CONSOLIDACIÓ EXPORTADORA:
FASE III: TREBALL INDIVIDUAL D’ANÀLISI I RECERCA D’INFORMACIÓ (El tipus de feina
concreta a realitzar amb cadascuna de les empreses dependrà de les seves necessitats
específiques i es trobarà dins del següent abast d’accions).
Definir perfil de partners a buscar i decisió el mercat a treballar, planificar i preparar de futures
d’accions (màrqueting digital, suport en la comunicació, possibles viatges, visites a fires,...),
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preparació de condicions per a les negociacions internacionals (preus, Incoterms, formes de
pagaments, assegurances de risc de cobrament i de mercaderies, transports, contractació,....) i
fins i tot la possibilitat de recerca de contactes en algun mercat objectiu amb preparació d’una
agenda de treball en destí. Aquest punt dependrà de l’estadi en el que es trobi l’empresa i de la
disponibilitat de recursos.
FASE IV: PLA D’ACCIÓ (Definició del projecte i execució del mateix).
On s’establiran reunions si s’escau amb l’empresa per al seguiment de treball que s’està
realitzant d’acord amb el pla d’acció acordat.

FASE V: REUNIÓ FINAL I ENTREGA D’INFORME
Al final del projecte cada empresa rebrà un informe elaborat sobre el treball acordat.

PLA DE DIVERSIFICACIÓ:
PER A EMPRESES IDENTIFICADES AMB EXPERIÈNCIA EXPORTADORA:

FASE III: TREBALL INDIVIDUAL D’ANÀLISI I RECERCA D’INFORMACIÓ (Un cop
seleccionades les empreses es realitzarà una reunió individual amb cadascuna d’elles per a
definir els següents punts).
- Selecció del mercat escollit per l’empresa i viabilitat per a l’entrada dels seus productes en ell.
- Tipologia de canal d’entrada al país.
Amb aquesta informació, i amb col·laboració amb els analistes que la Cambra de Terrassa
disposa arreu del món es seleccionaran els partners potencials de cada mercat i s’hi establirà
contacte per a determinar el grau d’interès amb cadascun d’ells. Amb aquest informació
s’organitzarà una agenda de treball en destí per tal que les l’empresa de Terrassa mantingui
diferents entrevistes amb empreses del mercat de destí escollit.
FASE IV: PLA D’ACCIÓ (Definició del projecte i execució del mateix).
On s’establiran reunions si s’escau amb l’empresa per al seguiment de treball que s’està
realitzant d’acord amb el pla d’acció acordat.
FASE V: REUNIÓ FINAL I ENTREGA D’INFORME
Al final del projecte cada empresa rebrà un informe elaborat sobre el treball acordat.
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TIPOLOGIA DE PROJECTES:

INICIACIÓ

CONSOLIDACIÓ

DIVERSIFICACIÓ

Anàlisi del potencial exportador d’una empresa
Informes de priorització de mercats
Anàlisi i definició del millor mercat a treballar
Pla de promoció i estratègia internacional
Definició del millor canal d’entrada a un país
Estratègies de màrqueting digital i posicionament de pàgines
web
Preparació de les condicions i argumentaris per a les
negociacions internacionals (preus, incoterms, assegurances de
risc de cobrament de mercaderies, formes de pagament, revisió
de contractes, etc)
Informes de requisits documentaris per a l’exportació ( Tràmits
duaners,
imports
aranzelaris,
documentació
general,
documentació específica segons producte, etc)
Estudis de mercats
Recerca de contactes
Preparació d’agendes per a possibles viatges de prospectiva
Requeriments d’implantació a un mercat estranger
Politiques d’expatriació
Etc.

EQUIP DE TREBALL:
Els programes seran implementats amb l’equip propi de professionals de la Cambra de Comerç
i indústria de Terrassa i en alguns casos amb els analistes de mercats locals amb qui La
Cambra col·labora aportant un valor afegit per aconseguir possibles clients i afavorint
l’aproximació cultural als estils de negociació propis dels nou mercat i el seu estil de treball.”
SEGON. Notificar la present resolució als interessats i als departaments que correspongui per a
la seva tramitació.
TERCER. Aprovar la despesa de trenta mil euros (30.000 €), a nom de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa , amb NIF: Q0873004F, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4623.43304.48900 del vigent pressupost municipal.

26. Ratificar la resolució núm. 9386, de 24 de novembre de 2016, que esmena l’error
material de fet de l’apartat “Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Terrassa” dels
“PACTES” de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Diputació de Barcelona per a l’exposició “Immersos en les dades” aprovat per la
resolució núm. 8571, de data 27 d’octubre de 2016. Exp. GADMI 80/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9386, de 24 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Esmenar l’error material de fet de l’apartat “Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de
Terrassa” dels “PACTES” de la minuta del conveni que es transcriu a la resolució núm. 8571,
de data 27 d’octubre de 2016, i allà on diu:
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• Assumir, a càrrec del seu pressupost, el projecte d’adaptació tècnica, el desmuntatge i
el transport de l’exposició, a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33408.22300 de
l’any 2017, el monitoratge del servei educatiu (a excepció de les 5 primeres visites, que
aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona) i les despeses derivades de l’organització de
les activitats vinculades (que sobrepassin el suport de 800 euros de la Diputació de
Barcelona) de conformitat amb el detall que s’inclou a la clàusula tretzena de l’Annex I, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33408.22799 de l’any 2017, la impressió i
distribució dels materials de difusió i senyalització (a excepció de la impressió del fullet del
servei educatiu, del catàleg i d’una banderola o similar) i les despeses derivades de
l’organització de les activitats vinculades a càrrec de l’aplicació pressupostària
5451.33408.22602 del pressupost municipal 2017. “ ,
ha de dir:
• Assumir, a càrrec del seu pressupost, el projecte d’adaptació tècnica, el desmuntatge i
el transport de l’exposició, el monitoratge del servei educatiu (a excepció de les 5 primeres
visites, que aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona), la impressió i distribució dels
materials de difusió i senyalització (a excepció de la impressió del fullet del servei
educatiu, del catàleg i d’una banderola o similar) i les despeses derivades de l’organització
de les activitats vinculades (que sobrepassin el suport de 800 euros de la Diputació de
Barcelona), de conformitat amb el detall que s’inclou a la clàusula tretzena de l’annex I.
Aquestes despeses se satisfaran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
5451.33408.22300, 5451.33408.22799 i 5451.33408.22602 del pressupost municipal de
l’any 2017. “
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.

27. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2017. Exp.
GADMI 84/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2017 amb els
espectacles següents:

Espai de
representació

Companyia/Promotor

Espectacle

Data

1
2
3
4
5
6
7

Mola produccions SL
Chao Management SL
Eduard Biosca Riera
La conquesta del Pol Sud SCP
Serveis de l’Espectacle Focus SA
Projecte Galilei SCP
CAET

29/01/17
04/02/17
19/02/17
05/03/17
12/03/17
19/03/17
26/03/17

Sala Maria Plans
Teatre Principal
Sala Maria Plans
Teatre Alegria
Teatre Principal
Teatre Alegria
Teatre Alegria

8

Bitó Produccions SL

02/04/17

Teatre Principal

9

Associació Artística Indi Gest
Serveis Actualitzats de
l’Espectacle SL

OQUES CRETINES
FAEMINO Y CANSADO
SR BOHIGUES
CLAUDIA
AVUI NO SOPEM
LA MATERNITAT D’ELNA
MART
RELATO DE UN
NAUFRAGO
L’EMPESTAT

23/04/17

Teatre Alegria

SOTA TERÀPIA

29/04/17

Teatre Principal

14/05/17

Teatre Alegria

16/06/17

Teatre Principal

10
11

PROGRES XXI SL

12

Associació Elixir Poètic
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SEGON. Autoritzar la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i pels
imports següents, que ja inclouen l’IVA, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
5451.33407.22799 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2017:

PROVEÏDOR
Mola Produccions SL
CIF: B64921919
Oques cretines
Chao Management SL
CIF: B85276483
Faemino y cansado
Eduard Biosca Riera
NIF: 39173067L
Sr. Bohigues
Serveis de l’Espectacle Focus SA
CIF: A58116369
Avui no sopem
Projecte Galilei SCP
CIF: J64881493
La maternitat d’Elna
Bitó Produccions SL
CIF: B17310947
Relato de un náufrago
Associació artística Indi Gest
CIF: G64556756
L’Empestat
Serveis Actualitzats de l’Espectacle SL
CIF: B61744603
Sota Teràpia
Progrés XXI, SL
CIF: B97019764
El fill que vull tindre

TOTAL CAIXETS

IMPORT AD
2.783,00€
0,00€
(contracte a taquillatge)
1.210,00€ + taquillatge

11.495,00€

4.840,00€
10.890,00€

3.061,30€

10.285,00€

7.441.50€

52.005,80

TERCER. Autoritzar la contractació de les coproduccions següents pels imports detallats, que
ja inclouen l’IVA, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33407.22799 del
pressupost municipal per a l’any 2017:

PROVEÏDOR
La conquesta del Pol Sud SCP
CIF: J65105439
Claudia
Associació Elixir Poètic
CIF: G66504119
Elixir
CAET
MART 3

TOTAL COPRODUCCIONS

IMPORT AD
4.840,00€

12.100,00€
4.840,00€

21.780,00€

QUART. Condicionar l’aprovació de la despesa total de 73.785,80 €, IVA inclòs, i l’execució
d’aquesta programació a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’any 2017.
CINQUÈ. Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.
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28. PROPOSTES URGENTS
Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa per al període
2017-2019. Exp. GESAD 73/2016.
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 el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, per al període
2017-2019.
SEGON. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa a la Seu
Electrònica.

29. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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