ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de
Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat
o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en
una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Josefina Soler i Carrera
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno

07/2015

10-ABRIL-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a deu d’abril de l'any dos mil
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local, per
fer en primera convocatòria sessió ordinària, sota
la Presidència del Primer Tinent d’Alcalde, i
Alcalde accidental, Sr. Alfredo Vega i López.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez i Munné, com a interventor general.

Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor

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

La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 20 de març de 2015 (06/2015).
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 20 de març de 2015 (Reunió
06/2015).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra
requeriments d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i
l’incompliment de la funció social dels mateixos. (HADI 162/13 - CORE 566/2014-C)
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2557, de 16 de març de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 566/2014 C, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr Jaume Paloma Carretero, en nom i representació de Banco
Santander SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, contra la Resolució
núm. 6901 de 24 de juliol de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació
Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de gestió urbanística
HADI 162/13 on es disposava imposar la primera multa coercitiva per l'incumpliment del termini
atorgat a la Resolució núm 3392 de 03 de març de 2014
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-566/2014
C, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (IPMA 369/2014, IPMA 752/2014 i IPMA 816/2014)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Amadeo una sanció de sis-cents euros (600 €), segons l'article 38.2
de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i donada la
reincidència en la comissió de la infracció, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió
a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 13 de juny de 2014, incomplint l'article
16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article
2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Gabriel Alejandro una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats,
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com a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 7 de novembre de 2014, donada la transcendència social de 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.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Florín 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 no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la fugida o pèrdua d’un gos de raça considerada
potencialment perillosa, fet que va comportar que estigués a la via pública sense cap control per
part de cap persona, el dia 28 de novembre de 2014, incomplint l'article 9.2 de l'esmentada llei i
l’article 8 del decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la llei esmentada.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

4. Prorrogar el contracte del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). ECAA 0204/2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Pressupost municipal de 2015

1.406.200,00 €, IVA inclòs

Pressupost municipal de 2016

1.797.800,00 €, IVA inclòs

SEGON.- Prorrogar, des del 23 de juliol de 2015 al 22 de juliol de 2016, el contracte de serveis
d’ajuda a domicili (SAD) amb les empreses següents, pels preus unitaris que s’indiquen:
Lot

Adjudicatari

Preu unitari, exclòs l’IVA

1

UTE SAD TERRASSA (NIF-U-65.810.111)

16,57 €

2

Cooperativa SUARA Serveis, SCCL (NIF: F17444225)

16,92 €

3

Cooperativa SUARA Serveis, SCCL (NIF: F17444225)

17,19 €

4

CLECE, SA (NIF: A80364243)

16,79 €

5

CLECE, SA (NIF: A80364243)

17,22 €
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TERCER.- Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte aniran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 dels pressupostos municipals dels anys 2015
(1.406.200,00 €) i de l’any 2016 (1.797.800,00 €):
Empresa

De 23-07-15 a 31-12-15

De 01-01-16 a 22-07-16

UTE SAD TERRASSA

280.450,00 €

358.550,00 €

SUARA, SCCL

801.850,00 €

CLECE, SA

323.900,00 €

Totals

1.406.200,00 €

1.025.150,00 €
414.100,00 €
1.797.800,00 €

L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

5. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Terrassa, en virtut del qual s’estableixen
mecanismes de col·laboració entre les tres entitats per a la implantació del Catàleg integral
de serveis.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Terrassa, que s’acompanya, en virtut del qual
s’estableixen mecanismes de col·laboració entre les tres entitats per a la implantació del Catàleg
integral de serveis.
SEGON.- Facultar l'Il.lm. senyor Alcalde-President de la Corporació o al membre de la Corporació
que actuï per delegació d'aquest, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per a
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i subsanació, amb la condició
suspensiva que no es realitzin a posteriori canvis substancials en el text del conveni aprovat.
TERCER.- Nomenar al Sr. Josep Monterde i Farnés, Cap del Servei d’Organització i processos,
com a persona representant de l’Ajuntament a la comissió de seguiment del esmentat conveni.
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Aprovar la subrogació de la llicència d'ocupació temporal del solar municipal situat al
carrer Zamora, 2 a favor de l'Associació Sociocultural Esportiva Ca N'Anglada. MAMA
27/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Estimar la petició de subrogació a favor de l’entitat Associació Sociocultural Esportiva
Ca N'Anglada (0G66281668) de la llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer
Zamora, 2 de Terrassa, que va ser atorgada per acord de Junta de data 10 de gener de 2014 pel
termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, per a la constitució d’un hort urbà. L’activitat d’hort urbà
estarà sotmesa a les condicions següents:
1. L’espai s’utilitzarà per la l’Associació Sociocultural Esportiva Ca N'Anglada per a
desenvolupar el projecte de gestió ciutadana d’un hort comunitari segons el projecte presentat
El conreu que es desenvoluparà serà exclusivament hortícola.
2. L’entitat haurà de complir les obligacions establertes al punt 10 de les bases per a la
cessió d’ús d’espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre.
•
•
•

L’entitat concessionària haurà de dedicar l’espai exclusivament a l’ús hortícola
L’entitat concessionària es farà càrrec de la neteja i del manteniment de l’espai
L’entitat concessionària no podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït,
els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers
• L’entitat concessionària comunicarà a l’Ajuntament de Terrassa qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència.
• Una vegada efectuada la cessió, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança
que compleixi la seva responsabilitat civil derivada de l’ús, pels possibles danys i perjudicis
que es puguin ocasionar.
3. Així mateix, l’entitat haurà de complir les condicions d’ús recollides al Programa d’horts
urbans per a horts urbans adherits al programa.
4. No es realitzarà cap tipus d’obra al solar, llevat de la instal·lació de la caseta d’obres o
altres elements ja contemplats al projecte presentat (compostadors, bancs...). Qualsevol altre
element constructiu que es pretengui instal·lar per part de l’entitat haurà de ser comunicat al
Servei de Medi Ambient que determinarà la seva conveniència i autoritzarà prèviament.
5. No es permetrà la tinença o cria de qualsevol mena de bestiar dins el solar.
6. El termini d’utilització serà de 2 anys prorrogables a 2 anys més.
7. L’entitat haurà de presentar anualment al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat una
memòria de les activitats realitzades al solar cedit. La memòria haurà d’incloure la descripció
detallada de les activitats, els objectius i el número de participants aproximat.
8. La instal·lació de l’escomesa d’aigua i el comptador corresponent, així com l’adequació del
solar, correspon a l’Ajuntament de Terrassa. L’entitat es compromet a prioritzar sistemes de
reg que estalviïn aigua, i s’engegaran gradualment mecanismes per recuperar l’aigua de reg,
per ajustar el seu consum als 0,62m3/m2/any, quantitat indicada en el Programa d’horts
urbans aprovat.
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9. L’Ajuntament de Terrassa podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela
i inspecció i podrà requerir la incoació de l’expedient administratiu contradictori d’extinció de la
cessió d’ús si es dona qualsevol de les causes d’extinció de la cessió d’ús establerts al punt
13 de les bases.
10. El termini de notificació prèvia a la possible extinció de la cessió d’ús haurà de ser de 6
mesos per tal que es permeti a l’entitat recollir la collita.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord a les parts interessades.

7. Aprovar l'Avanç del Pla de prevenció i gestió de residus municipals 2015-2020. GNMA
18/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’Avanç del Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 20152020.
SEGON.- Sotmetre el document aprovat a informació al públic durant el període de trenta dies
hàbils a comptar a partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb
l’article 10 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i els articles 16 i 17 de la Llei 27/2006
per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia
en matèria de medi ambient, per tal que es puguin presentar reclamacions i al·legacions.
TERCER.- Donar trasllat de l’Avanç del Pla de prevenció i gestió de residus municipals de
Terrassa 2015-2020 al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al
Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Consorci de Residus del Vallès Occidental.

8. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que accepti el redimensionat de les obres de
millora del ferm del camí de Can Bonvilar amb un cost de 79.828,26€, i que mantingui l'ajut
atorgat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona accepti el redimensionament de les obres de
millora del ferm del camí de Can Bonvilar, amb un cost total pressupostat de setanta-nou mil vuitcents vint-i-vuit euros amb vint-i-sis cèntims (79.828,26€), IVA inclòs.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que, tot i presentar el redimensionament d’aquest
projecte, es mantingui l’ajut atorgat d’import de vuitanta mil dos-cents vint-i-tres euros amb trenta
cèntims (80.223,30€).
TERCER .- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.
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9. Donar compte del Decret núm. 2199 de 26 de febrer de 2015, que accepta el complement
de preacord comunicat, consistent en un ajut econòmic de 1.000.000 € atorgat per la
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, amb destinació a l’actuació
“Esponjament del barri de Ca n’Anglada”, així com les condicions per a la seva
formalització i execució, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 20122015” de la Diputació de Barcelona. COSU 01/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 2199, de 26 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Acceptar el complement de preacord comunicat consistent en un ajut econòmic de
1.000.000,00 euros atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, amb
destinació a l’actuació: “Esponjament del barri de Ca N’ Anglada ”, així com les condicions per a la
seva formalització i execució, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 20122015 “ de la Diputació de Barcelona.

10. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors del parc de
Vallparadís. ECAA 0162/2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Pressupost municipal de 2015
Pressupost municipal de 2016

1.562,49 €, IVA exclòs
2.082,95 €, IVA exclòs

SEGON.- Prorrogar el contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors situats en el
Parc de Vallparadís, amb l’empresa Orona S. Coop., des del 13 d’octubre de 2015 al 30 d’abril de
2016,
TERCER.- Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte aniran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1438.17102.21300 dels pressupostos municipals dels anys 2015
(1.890,61 €) i de l’any 2016 (2.520,37 €), IVA inclòs.
L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
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11. Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament
econòmic local” (XODEL), per un import de 20.542,00 €, atorgada per la Diputació de
Barcelona, destinat a enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris membres de
la XODEL.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament
econòmic local” per un import de vint mil cinc-cents quaranta-dos euros (20.542,00 €), atorgada
per la Diputació de Barcelona, destinat a enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris
membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
SEGON.- Determinar que la gestió del projecte “Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local”, correspon a la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal Foment de Terrassa,
SA. atenent als serveis i activitats respecte els que li correspon la prestació en règim de gestió
directa, així com el caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als efectes
del que preveu la normativa de contractes del sector públic, d’acord amb el que preveuen els
articles primer i tercer dels seus estatuts socials.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

12. Ratificar la resolució núm. 2730 de 20 de març de 2015, que aprova una aportació a la
Fundació Sant Llàtzer prevista en el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte
“Marc Estratègic Torrebonica” (2012). TRET 120/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2730, de 20 de març de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Atorgar una subvenció de 100.000,00 €, per concessió directa a la Fundació Privada
Sant Llàtzer (NIF G08244717), en concepte de primera aportació econòmica 2015 al projecte
“Marc estratègic Torrebonica”, d’acord amb el previst a la clàusula segona del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Privada Sant Llàtzer per a l’execució del
projecte “Marc estratègic Torrebonica”, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 23
de març de 2012.
SEGON.- Satisfer un pagament de 100.000,00 €, com a màxim el dia 23 de març de 2015, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3412.31204.78900 codi 15007.
TERCER.- Sol·licitar a la Fundació Sant Llatzer que en el termini de dos mesos des del cobrament
d’aquesta subvenció aporti una nota simple registral actualitzada de la finca coneguda com a
Torrebonica, inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 2, volum 297, llibre 108, foli 1,
finca 27712, així com, una memòria sobre l’estat del projecte “Marc Estratègic Torrebonica” com a
justificació de les diferents subvencions atorgades fins la data.
QUART.- Notificar als interessats el contingut d’aquesta resolució.
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13. Acceptar l’ajut, de naturalesa econòmica, concedit per la Diputació de Barcelona amb el
codi XGL 15Y202262, durant aquest any 2015 per un import total de seixanta-dos mil vuitcents cinquanta-tres euros (62.853,00 €), a l’Ajuntament de Terrassa, per a la prestació
“Suport al servei de menjador a les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de
concertació 2015 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’ajut, de naturalesa econòmica, concedit per la Diputació de Barcelona amb el
codi XGL 15Y202262, durant aquest any 2015 per un import total de seixanta-dos mil vuit-cents
cinquanta-tres euros (62.853,00 €), a l’Ajuntament de Terrassa, per a la prestació “Suport al servei
de menjador a les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla
de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
SEGON.- En compliment als acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12 de
febrer de 2015, acceptar tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució
mitjançant els models normalitzats C301 i el formulari associat, per tal de complimentar
l’esmentada acceptació.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les parts interessades.

14. Ratificar la resolució núm. 2849 de 16 de març de 2015, que accepta l’ampliació de la
subvenció de la Diputació de Barcelona per a la gestió de les biblioteques de Terrassa 2014.
GESAD 23/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2849, de 16 de març de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 123.500,00 € d’import màxim atorgada per la Diputació de
Barcelona, en concepte d’ampliació de la subvenció concedida, per subvencionar les places de
direcció i 2 places de bibliotecari base de la Biblioteca Central urbana, assumides per la
Generalitat de Catalunya fins el 31/12/2013
SEGON.- Ingressar l’import relacionat al punt 1r, a l’aplicació pressupostària 46100.33211.
Biblioteques i lectura.
TERCER.- Sol·licitar la corresponent generació de crèdit, donat que la subvenció atorgada no està
prevista al pressupost municipal, a la l’aplicació pressupostària 3451.33211 del pressupost de
l’Ajuntament de Terrassa.
QUART.- Adscriure el personal que es relaciona amb el percentatge de dedicació anual que
s’indica, el qual té consideració de despesa elegible:
Servei de Cultura. Biblioteques i lectura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. Donar compte de la resolució núm. 2848 de 18 de març de 2015, que aprova l’adhesió de
l’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació, a la Declaració de constitució de la Xarxa
d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 2848, de 18 de març de 2015, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació, a la Declaració de
constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona i
assumir els compromisos que comporta:
• Participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa
• Desenvolupar i participar d’actuacions dissenyades en base als objectius de la Xarxa
• Participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa
• Participar dels sistemes comuns de seguiment i avaluació de les actuacions que desenvolupi
la Xarxa
SEGON.- Formalitzar l’adhesió mitjançant la signatura de la declaració de constitució que s’adjunta
a aquesta resolució.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona.

16. Acceptar per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de 831.591,64 € atorgada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, mitjançant per al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social:
projecte Treball als barris 2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 831.591,64 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant
per al Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2014. El cost total del projecte és de
873.770,55 €.
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament de les actuacions per valor de 42.178,91 € anirà
a càrrec de partides pressupostàries indicades per les diferents àrees/serveis municipals
implicades.
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17. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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