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
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Amadeu Aguado i Moreno

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Eva Herrero i Alonso
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)
Pere Montaña i Josa (gerent municipal)

06/2014

21-MARÇ-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint-i-un de març de
l'any dos mil catorze es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria
sessió ordinària, sota la Presidència del Segon
Tinent d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Manuel
Pérez i Díaz..
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez Munné, com a interventor general, i
el Sr. Pere Montaña i Josa, Gerent Municipal.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 07 de març de 2014. (Reunió 05/2014)
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 7 de març de 2014 (Reunió
05/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de dos mil quatre-cents euros amb sis cèntims per no disposar de
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos perillosos. IPMA 536/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Imposar al senyor Gerard, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €) segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb el gos inscrit al Registre d’animals
de companyia amb la referència GO-0009580 i amb microxip 981098102361378, incomplint
l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats i l'article 3.1 de la 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 per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

3. Contractar el lloguer (rènting) del sistema d'emmagatzematge i equipament fibre
channel associat, el seu manteniment i l'assegurança associada durant 48 mesos. ECAU1417/2014.
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, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2014

6 mesos

24.875,00 €

-

-

2015

12 mesos

49.750,00 €

-

-

2016

12 mesos

49.750,00 €

-

-

2017

12 mesos

49.750,00 €

-

-

2018

6 mesos

24.875,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, d’un sistema d’emmagatzematge i
equip de comunicacions fibre channel, el seu manteniment i l’assegurança associada.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost màxim
de cent noranta-nou mil euros (199.000,00 €), exclòs l’IVA. El preu d’aquest contracte es formula
en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, trenta mil noranta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (30.098,75 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2 121 92201 20600 del Pressupost Municipal vigent.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que
estableix l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Designar responsable d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, és el director de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat, que actualment és
el Sr. Xavier Sancliment Casadejús, 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. La licitació
s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant
de l’Ajuntament: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
4. Aprovació del Text refós del Projecte de Reparcel·lació corresponent al Pla de Millora
Urbana de Santa Eulàlia, PM-SEU095, promogut per la Junta de Compensació del sector.
GSOL 2/2011.
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 Text refós del Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament en data 18
de novembre de 2011corresponent al Polígon únic del Sector del Pla de Millora Urbana de
Remodelació de l’Avinguda Santa Eulàlia, 95 (PM-SEU095), promogut per la Junta de
Compensació de l’àmbit referit, als efectes de possibilitar-ne la seva inscripció registral.
SEGON.- Disposar la publicació del Pla de Millora Urbana PM-SEU095 al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes previstos als articles 106 i 107 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb la modificació de la Llei 3/2012, de 22
de febrer, en concordança amb l’article 161 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
TERCER.- Ratificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local en data 11 de març de
2011, d’aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del
sector PM-SEU095, així com la seva constitució autoritzada mitjançant l’escriptura pública
atorgada pel Notari de Terrassa, el Sr. Àngel García Diz, en data 20 de gener de 2011, amb
núm. 108 del seu protocol, donant per acomplertes les condicions imposades per mitjà dels
referits acords.
QUART.- Sol•licitar a la Direcció General d’Urbanisme la inscripció de la Junta de Compensació
del PM-SEU095, Santa Eulàlia, al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Requerir la Junta de Compensació del Polígon d’actuació PM-SEU095, Santa Eulàlia,
per tal que efectuï l’ingrés a favor d’aquesta Corporació de la indemnització reflectida en el
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Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament en concepte de defecte d’adjudicació
d’aprofitament, per la quantitat de 4.718,62 €, que haurà de ser destinat al Dipòsit del Patrimoni
Municipal del Sòl i d’Habitatge en compliment de l’article 223.2b) del RLUC.

5. Donar compte del Decret núm. 1918 de 24 de febrer de 2014 pel que s’aprova el
document ”Actualització del Document final del Projecte de la millora de la urbanització
del carrer Provença, exemplar separat per fases Fase 1, Fase 2, Fase 3. COAP 10/2012.
Analitzats els antecedents, es dona compte el Decret núm.1918 , de 24 de febrer de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe tècnic emès pel cap del Servei de Projectes i Obres de data 21 de
febrer de 2014, favorable a l’aprovació definitiva del document “Actualització del Document final
del Projecte de la millora de la urbanització del carrer Provença, exemplar separat per fases
Fase 1, Fase 2, Fase 3”, redactat i signat pels arquitectes J. Félix Basterrechea Ayuso i
Fernando Tejada Sedano, i l’enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Serra i Vicente, de
l’empresa U.T.E. PROVENÇA (PAYJECT XXI, S.A. – BASTERRECHEA TEJADA
ARQUITECTES, SLP).
SEGON.- Aprovar el document “Actualització del Document final del Projecte de la millora de la
urbanització del carrer Provença, exemplar separat per fases Fase 1, Fase 2, Fase 3”, de data
febrer de 2014, amb el següent detall pressupostari:
•

Pressupost d’execució material:

1.663.538,81 €

•

Pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs):

1.979.611,18 €

•

Pressupost d’execució per contracte (IVA 21% inclòs):

2.395.329,51 €

•

Pressupost pel coneixement de l’administració (IVA inclòs):

2.527.460,78 €

El desglossament econòmic del projecte per a les fases pendents d’executar és el detallat en el
quadre següent:

FASE 2

FASE 3

Pressupost execució material

652.523,71 €

294.288,49 €

Pressupost execució per contracte, sense IVA

776.503,21 €

350.203,30 €

21% IVA

163.065,67 €

73.542,69 €

Pressupost execució per contracte, IVA inclòs

939.568,88 €

423.745,99 €

Total pressupost per coneixement de
l’administració

997.325,20 €

450.611,23 €
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El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos per a la Fase 2 i de sis
(6) mesos per als treballs de la Fase 3.
Les actuacions contemplades en les Fases 2 i 3 d’aquest projecte estan incloses dins del
programa general (PG) del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2014-2017), la
planificació del qual ha estat aprovada inicialment per la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya reunida en sessió de data 19 de desembre de 2013.
TERCER.- Publicar l'acord d'aprovació d'aquest projecte, segons estableix l’article 38.2 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest
ajuntament (e-tauler).

6. Sol•licitud de finançament a la Diputació de Barcelona per a la millora i manteniment
dels camins locals (Millora del ferm del camí de Can Bonvilar) i per a la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local (Rehabilitació
de les cobertes i façanes del Condicionament Terrassenc) del Pla de reactivació
econòmica local per part de la Diputació de Barcelona, a través del Programa de suport a
l’economia productiva local, en el marc del Pla "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.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona la concessió dels ajuts corresponents a la línia
de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local”, d’una banda, i al “finançament de la millora i del manteniment dels
camins locals”, de l’altra, donada l’aprovació del “Programa complementari de suport a
l’economia productiva local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a les
actuacions que es relacionen a continuació:
Línia de suport adreçada al:
- Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local:
Se rvei d’Obres i Mant eniment de l’Esp ai Públic

ACT UACIÓ

ANY EXECUCI Ó
2014-2015

IMPORT
SOL ·L ICITAT

Rehabilitació de les cobertes i façanes d el Co ndicionament Terrassenc

763.557,5 7

TOTAL AJUT SOL ·LIC ITAT

763.557,5 7

PRESSUPOST
763.5 57,57

TIPU S A JUT

Econòmic

- Finançament de la millora i del manteniment dels camins locals:
Se rvei de Medi Ambient i Sostenibilitat

ACT UACIÓ

ANY EXECUCI Ó
2014-2015

Acta Junta Govern Local

IMPORT
SOL ·L ICITAT

Millo ra del ferm d el camí de Ca nBo nvilar

147.336,8 4

TOTAL AJUT SOL ·LIC ITAT

147.336,8 4

PRESSUPOST
147.3 36,84

TIPU S A JUT

Econòmic
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SEGON.- L’import total del finançament sol•licitat a la Diputació De Barcelona per l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, d’acord al “Programa complementari de suport a l’economia
productiva local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, és de NOU-CENTS
DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS
(910.894,41€).
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

7. Donar compte del Decret núm. 2323 de data 10 de març de 2014, pel qual es sol•licita a
la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2014 del Pla de Xarxes de
Governs Locals 2012-2015, el recurs econòmic, tècnic i material per a les actuacions 2014,
de l’ Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 2323, de 10 de març de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2014 del
Pla de Xarxes de Governs Locals 2012-2015, el recurs econòmic, tècnic i material per a les
actuacions 2014, que es relacionen a continuació, per import de quatre-cents noranta vuit mil
cent seixanta cinc euros amb noranta nou cèntims (498.165,99€) :
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SERVEI
1 FOMENT
2 FOMENT-Obs erva tori
Innova ció, Recerca i
3 Desenvolupa ment

COST TOTAL
AJUT DEMANAT COFINANÇAMENT
141.666,67 €
85.000,00 €
56.666,67 €
25.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

Projectes singulars de dinamització del Teixit productiu*

83.333,33 €

50.000,00 €

33.333,33 €

Innova ció, Recerca i
Desenvolupa ment

Informe sobre projectes de desenvolupament local (mentor):
en rel a ci ó a l projecte Metro.0 dedi cat a ana l itza r la
vi a bil itat tècni ca , comercia l, econòmi ca, fina ncera i
lega l de la crea ció d'una pla nta de tria tge de res idu
tèxti l sol .l icitem un es tudi de via bil ita t econòmica i
d'i mpacte econòmi c del projecte

26.353,78 €

18.512,99 €

7.840,79 €

Innova ció, Recerca i
Desenvolupa ment

Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE): jorna des ,
troba des empres a ria ls O40 i forma ció per a l a i nnova ci ó.

166.666,67 €

100.000,00 €

66.666,67 €

33.333,33 €

20.000,00 €

13.333,33 €

6.870,00 €

5.153,00 €

1.717,50 €

83.333,00 €

50.000,00 €

33.333,00 €

4

5

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE TERRASSA
Sis tema de monitora tge de l 'oferta d'es pa i s per a la
loca li tza ci ó d'a cti vi ta t econòmi ca a Terra s s a

6 Empreneduria
7 Empreneduria
PAES

Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament
econòmic
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial
Polígons d'activitat econòmica (PAE)

8
9 OAE
10 CONSUM

Projectes singulars de dinamització del teixit productiu

83.333,00 €

50.000,00 €

33.333,00 €

211.364,13 €

50.000,00 €

161.364,13 €

11 Comerç

Suport funcionament servei municipal consum
Actuaci ons per s l a dina mi tza ci o comercia l d'un centre
comerci a l urbà

22.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

12 Comerç
13 Comerç

Accions de foment de fi res l oca ls
Accions de foment de merca ts de venda no s edentaria

120.000,00 €
12.000,00 €

10.000,00 €
6.000,00 €

110.000,00 €
6.000,00 €

14 Comerç

Accions de foment de merca ts muni ci pa ls
Gestio de la di namitza cio en un centre comercia l
S.pere Nord
Gestio de la di namitza cio en un centre comercia l
Tsa Centre
Gestio de la di namitza cio en un centre comercia l
Sant Pere
Gestio de la di namitza cio en un centre comercia l
Can n'Aurell
Gestio de la di namitza cio en un centre comercia l
Ca n'Angl a da
Campanyes inspecció
Activitats sensibilització població en materia consum
responsable
Servei pres tecs d'envela ts

15.000,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

13.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

13.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

13.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

12.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

10.500,00 €

3.500,00 €

15 Comerç
16 Comerç
17 Comerç
18 Comerç
19 Comerç
20 CONSUM
CONSUM
21
22 Comerç
TOTALS

urbà .
urbà .
urbà .
urbà .
urbà .
3.500,00 €
Recurs
Recurs
Recurs
1.093.253,91 €

498.165,99 €

574.088,42 €

SEGON.- Notificar el contingut del present Decret als departaments interessats.
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8. Acceptar una subvenció per concessió directa de 795.524,30 €, atorgada per la
Diputació de Barcelona, per finançar la posada en marxa del Programa complementari de
suport a l’economia productiva local, en relació amb la línia de suport, Finançament dels
plans locals d'ocupació, per al desplegament de plans d’ocupació locals que comportin la
contractació o nomenament de nous treballadors i treballadores que prèviament es trobin
en situació legal de desocupació i preferentment inscrits al Servei Local d’Ocupació.
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 subvenció per concessió directa de set-cents noranta-cinc mil cinc-cents
vint-i-quatre euros amb trenta cèntims (795.524,30 €), atorgada per la Diputació de Barcelona,
mitjançant dictamen núm. 674/13 de data 19 de desembre de 2013, per finançar la posada en
marxa del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en relació amb la
línia de suport, Finançament dels plans locals d'ocupació, per al desplegament de plans
d’ocupació locals que comportin la contractació o nomenament de nous treballadors i
treballadores que prèviament es trobin en situació legal de desocupació i preferentment inscrits
al Servei Local d’Ocupació.
SEGON.- Determinar que la gestió del projecte Finançament dels plans locals d’ocupació,
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.

9. Acceptar la subvenció de 732.029,29 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de
la Generalitat de Catalunya, per al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2013.
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 subvenció de set-cents trenta-dos mil vint-i-nou euros amb vint-i-nou
cèntims (732.029,29 €) atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013 , per al Programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2013.
El cost total del projecte és de vuit-cents vint-i-tres mil sis-cents setanta vuit euros amb norantanou cèntim (823.678,99 €).
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament de les actuacions per valor DE NORANTA-UN
MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (91.649,70 €) anirà a
càrrec de partides pressupostàries indicades per les diferents àrees/serveis municipals
implicades (s’adjunta quadre annex)
TERCER.- Determinar que la gestió del projecte “Treball als barris 2013” 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.
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10. Ratificar la Resolució núm. 1861 de data 24 de febrer de 2014, per la qual s’aprova la
Instrucció de Servei, comprensiva amb les normes a aplicar a la tramitació i gestió dels
ajuts econòmics de caràcter excepcional per a 2014, destinats a la cobertura del pagament
d’alguns impostos. GESAD 16/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 1861 de 24 de febrer de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la següent Instrucció de Servei, comprensiva amb les normes a aplicar a la
tramitació i gestió dels ajuts econòmics de caràcter excepcional per a 2014, destinats a la
cobertura del pagament d’alguns impostos.
“INSTRUCCIÓ DE SERVEI PER A LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DE
CARÀCTER EXCEPCIONAL PER A 2014, DESTINATS A LA COBERTURA DEL PAGAMENT
D’ALGUNS IMPOSTOS.
A) Objectius
- Aplicar el que preveu el “Pacte anticrisi” signat en data 21 de juliol de 2009, en el sentit de
que una de les 42 accions aprovades com a mesures de xoc davant la situació de crisis
econòmica sigui la de crear uns ajuts econòmics de caràcter extraordinari destinats a la
cobertura del pagament d’alguns impostos.
- Establir un procediment específic que concreti els impostos objecte d’ajut econòmic i en
defineixi la forma de sol•licitud i d’atorgament, en el marc del Reglament d’ajuts d’urgència social
B) Àmbit d’aplicació
El present procediment serà d’aplicació a qualsevol sol•licitud d’ajut econòmic per a pagament
d’impostos que es trobin pendents de pagament en el moment de la sol•licitud, en concret pel
2013 l’ Impost sobre béns immobles (IBI) .
C) Procediment
Donat el caràcter excepcional d’aquest ajut, s’estableix el següent procediment específic,
Identificació: Ajut destinat a la cobertura del pagament d’alguns impostos en una situació
cojuntural de crisi econòmica.
Descripció: Ajut destinat al pagament de tributs pendents corresponents al darrer exercici
(2013) o que hagin meritat al llarg del 2014, de les persones que es troben en una situació d’atur
o de pèrdua recent de la feina o han vist modificada la seva situació econòmica a causa de la
crisi econòmica. En concret pel 2014, l’Impost sobre béns immobles (IBI) que estigui pendent de
pagament en el moment de la sol•licitud.
Import: L’import de l’ajut s’establirà en funció dels ingressos de la persona o la família així com
el valor cadastral de l’habitatge, tenint en compte les taules que s’inclouen a l’apartat D).
Període d’aplicació: Aquests ajuts s’estableixen de forma excepcional per l’any 2014, un cop
prorrogats els fixats per al 2013.
Documentació:
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1.Autorització signada per tal de poder consultar a l’Agència Tributària les dades fiscals vigents.
2.Acreditació de la situació d’atur ( vida laboral, etc)..
3.Justificació de la situació econòmica actual amb aportació de justificants d’ingressos, extractes
de comptes, etc.
Requisits :
a) El /la sol•licitant ha d’estar empadronat/a a la ciutat de Terrassa i l’immoble bonificat ha
de ser la seva residència habitual.
b) El/la sol•licitant haurà d’estar a l’atur o en situació de pèrdua recent de la feina.
c) El/la sol·licitant haurà d’acreditar una situació econòmica greu de disminució d’ingressos
a causa de la crisi econòmica.
d) El/la sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu dels tributs/ obligat al pagament.
e) El/la sol•licitant, ni cap persona que visqui a l’habitatge, no podrà disposar d’altres
immobles, propietats, immobles arrendats excepte l’habitatge propi.
f)

Els sol·licitants hauran d’estar en una edat compresa entre els 18 i els 65 anys.

g) Si el/la sol•licitant té deutes pendents amb una antiguitat superior a la que cobreixen les
bonificacions o d’altres conceptes, haurà d’adoptar un compromís de pagament de la
resta en forma de fraccionament.
Lloc de presentació de les sol•licituds:
•

oficines d’atenció al ciutadà

•

centres de serveis socials municipals

•

servei de recaptació

D) Taula de cobertures dels ajuts:
S’aplicaran els ajuts a les persones que hagin obtingut durant l’exercici 2013 uns ingressos
anuals iguals o inferiors als que s’estableixen en el següent quadre.
Cobertura
100%
Límit renda

Cobertura 75%

Cobertura 50%

Cobertura 25%

Límit renda

Límit renda

Límit renda

1

7.967,73

8.366,12

8.764,50

9.162,89

2

13.545,14

14.222,40

14.899,66

15.576,91

3 o més

15.935,46

16.732,23

17.529,01

18.325,78

Residents

Es pren com a referència l’IRSC, l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent, que a
data d’avui és de 7.967,73 € anuals i de 663,98 € mensuals.
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Sobre el quadre anterior s’estableixen els següents màxims en funció del valor cadastral de
l’habitatge:
Valor cadastral
Fins 75.000,00 €
De 75.001 a 95.000 €
De 95.001 a 130.000 €
De 130.001 a 175.000 €
A partir de 175.001 €

Màxim de l’ajut
quadre anterior
100%
75%
50%
25%
0

sobre

el

E) Tramitació
1 Oficines d’atenció al ciutadà
Les Oficines d’Atenció al Ciutadà recolliran i comprovaran que la documentació aportada s’ajusta
a aquesta instrucció:
1. Instància de sol•licitud
2. Full d’autorització per demanar les dades a Hisenda complimentada per totes les persones
residents en l’habitatge
3. Acreditació de la situació d’atur o de pèrdua recent de la feina a través del certificat de vida
laboral.
4. Acreditació de la situació econòmica a través d’extractes bancaris
5. Justificació de la situació econòmica si aquesta ha variat respecte l’exercici anterior
Un cop recollida la documentació es trametrà al servei de recaptació
2. Serveis Socials
Els centres de serveis socials un cop valorin que la persona pot ser susceptible de percebre
aquests ajuts i que reuneix els requisits caldrà que reculli i comprovi la següent documentació:
1. Instància de sol•licitud
2. Full d’autorització per demanar les dades a Hisenda complimentada per totes les persones
residents en l’habitatge.
3. Acreditació si s’escau de la situació d’atur o de pèrdua recent de feina
4. Acreditació si s’escau de la situació sobrevinguda
5. Justificació de la situació econòmica si aquesta ha variat respecte l’exercici anterior
Un cop valorada la situació es comunicarà al servei de recaptació els noms i cognoms de la
persona i el DNI. La documentació recollida es guardarà a l’expedient de la persona.
3. Servei de recaptació
El servei de recaptació realitzarà les següents accions:
1. Trametrà les dades a Hisenda per obtenir les dades econòmiques de la persona
2. A partir de la resposta d’hisenda farà el càlcul d’acord amb la taula de cobertures establerta
3. Aprovarà o denegarà l’ajut segons els barems establerts
4. Els casos complexos s’analitzaran conjuntament amb serveis socials
F) Aspectes importants a tenir en compte:
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1. La sol•licitud serà denegada si en l’autorització per a la consulta de dades a Hisenda no hi
consten totes les persones residents a l’habitatge
2. Si la situació econòmica ha variat respecte la del 2012, cal que s’aportin dades dels ingressos
complets de l’any. Per exemple: si s’està a l’atur des del mes de juny de 2013, cal que es
justifiquin els ingressos obtinguts fins aquella data. Si només s’aporten dades parcials es tindrà
en compte el nivell de renda de 2013 obtingut d’Hisenda.
3. No s’atorgaran ajuts de tributs que no hagin meritat, atès que el que es valora es la situació
econòmica actual no la futura, ni de tributs pagats.
4. La sol•licitud d’ajut no atura el procediment, tot i que sí que tindrà efectes des de la data de
presentació en cas de ser atorgada. Per exemple: si la sol•licitud es presenta quan el rebut està
en voluntària, aquest no s’atura i passarà a executiva si s’escau, però quan s’atorgui s’aplicarà
amb efectes de la data de presentació, en voluntària.
TERCER.- Fer avinent de l’aprovació d’aquesta Instrucció de Serveis i del seu contingut íntegre,
a tots els interessats per a la seva observança i compliment.
11. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per a
l’autorització a Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa per a que designi aquelles
persones beneficiàries en situació de necessitat econòmica (72 places) per a l’ús del
servei cafeteria-menjador dels casals de gent gran de titularitat de la Generalitat. GESAD
02/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per a l’autorització a
Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa per a que designi aquelles persones beneficiàries
en situació de necessitat econòmica (72 places) per a l’ús del servei cafeteria-menjador dels
casals de gent gran de titularitat de la Generalitat, el text íntegre del qual s’adjunta.
SEGON.- Disposar una despesa màxima de 60.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23104.22799 del pressupost vigent, per fer front a les despeses derivades de la utilització
de les places de menjador de casals de gent gran cedides per la Generalitat de Catalunya.

12. Ratificar la Resolució núm. 2215 de data 3 de març de 2014, modifica per la Resolució
núm. 2372 de data 17 de març de 2014, per la qual es sol•licita a la Diputació de
Barcelona ajuts econòmics per activitats dels àmbits de Serveis a les Persones, Cohesió i
Benestar Social, en el marc de la convocatòria 2014. INSU 07/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifiquen les Resolucions núm. 2215, de 3 de març de 2014, i
2372/2014, de data 17 de març de 2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels
membres presents, entre d’altres, els acords que a continuació s’especifiquen:
1. Resolucions núm. 2215, de 3 de març de 2014:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de set-cents
quaranta-sis mil cent vuitanta-dos euros (746.182,00 €) per activitats dels àmbits de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social que es relacionen a continuació, en el marc de la
convocatòria 2014, publicada al BOP de 5 de febrer de 2014
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D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides que
s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les partides
de Capítol 2 i Capítol 4.
Relació de projectes, activitats i serveis pels quals es proposa sol•licitar subvenció:
PRESSUPOST
PROJECTE
TOTAL
SERVEI DE CULTURA
4084 – Festival de Jazz
136.220,53
4202 – Cultura i desenvolupament
1.036.832,65
comunitari
4004 – Exposició temporal del Museu de
119.148,70
Terrassa
SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
4178 - Promoció de la salut
101.882,46
SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
4087,a – Igualtat de gènere i drets civils
591.743,06
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL
4087,b – Foment de l’empreneduria,
990.905,00
l’ocupabilitat i l’emancipació dels joves
SERVEI DE CIUTADANIA I DRETS CIVILS
4087,c – Programa d’integració i convivència
212.334,75
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4087,d – Dinamització associativa 2.0 (*)
SERVEI D’ESPORTS
4049 – Dinamització de programes esportius
83.092,87
locals
4059 – Esdeveniments esportius de caràcter
28.847,91
puntual i de participació oberta
4062 – Esport adaptat
4.018,30
4122 – Adquisició de material esportiu
2.600,00
inventariable (**)
SERVEI D’ESPORTS + SERVEI DE CIUTADANIA
4063 – Esport per prevenir el risc d’exclusió
(***)
SERVEI D’EDUCACIÓ
4090 – Formació de persones adultes
452.685,46
4213 – Transició escola-treball
85.562,92

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

35.000,00
50.000,00

101.220,53
912.832,65

44.000,00

75.148,70

33.000,00

68.882,46

80.000,00

463.643,06

80.000,00

904.605,00

80.000,00

123.777,75

33.458,00
27.500,00

55.592,87

9.500,00

19.347,91

2.000,00
2.600,00

2.018,30
0

No procedeix

226.342,00
42.781,00

226.342,73
42.781,46

SEGON.- Supeditar la realització del projecte (*) Dinamització associativa 2.0 a l’atorgament de
la subvenció sol•licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei de Participació Ciutadana es
compromet a no efectuar la despesa prevista de 18.414,00 € en cas que no es concedeixi la
subvenció.
TERCER.- Superditar la realització del projecte (**) Material esportiu a l’atorgament de la
subvenció sol•licitada a la Diputació de Barcelona. El Servei d’Esports es compromet a no
efectuar la despesa prevista de 2.600,00 € en cas que no es concedeixi la subvenció.
QUART.- Supeditar la realització del segon semestre del projecte (***) Dinamització esportiva a
Ca n’Anglada a l’import definitiu de l’atorgament de la subvenció sol•licitada a la Diputació de
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Barcelona. El Servei de Ciutadania i Drets Civils es compromet a no efectuar la despesa prevista
de 13.000,00 € en cas que l’import de la subvenció no ho permeti.
CINQUÈ.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als serveis i
activitats de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social que es relacionen a
continuació, en el marc de la convocatòria 2014, publicada al BOP de 5 de febrer de 2014. Els
serveis que gestionen aquests projectes, els realitzaran amb els recursos humans i materials
disponibles en cada moment.
PROJECTE

RECURS

SERVEI D’ESPORTS
4138 – Pla d’autoprotecció Mitja Marató de muntanya

Recurs tècnic

4139 - Pla d’autoprotecció del Poliesportiu Municipal de La Recurs tècnic
Maurina
4151 – Préstec de material esportiu

Recurs material

SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
4080 – Exposició per a la prevenció del consum de drogues

Recurs material

4083 – Exposició Que pinta la sida?

Recurs material

SERVEI D’EDUCACIÓ
4036 – Espai de trobada i espai de formació

Recurs material

SERVEI DE JOVENTUT
4131 – PENSA –Jove als instituts

Recurs material

SERVEIS SOCIALS
4025 - Arranjament d’habitatges per a la gent gran

Recurs material

4098 – Grups de suport emocional i ajuda mútua

Recurs material

4174 – Programes per infants i adolescents en situació de risc Recurs material
4198 – Supervisió per a professionals de serveis socials Recurs material
basics
PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
4159 – Dinamització del Consell Municipal de la Gent Gran

Recurs tècnic

SISÈ.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

2. Resolució núm. 2372, de 17 de març de 2014:

PRIMER.- Aprovar la modificació dels imports de la sol•licitud referent al projecte de Promoció de
la salut d’acord amb el detall següent:

PROJECTE

PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

SERVEI DE SALUT I COMUNITAT
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4178 - Promoció de la
salut

103.882,00

44.000,00

59.882,00

SEGON.- Aprovar la modificació de l’import total de la sol•licitud d’ajuts econòmics a la Diputació
de Barcelona per activitats dels àmbits de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, en
el marc de la convocatòria 2014, publicada al BOP de 5 de febrer de 2014, a 757.181,00 €.
TERCER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona els recursos tècnics i materials, per als serveis i
activitats de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social que es relacionen a
continuació, en el marc de la convocatòria 2014, publicada al BOP de 5 de febrer de 2014. Els
serveis que gestionen aquests projectes, els realitzaran amb els recursos humans i materials
disponibles en cada moment.
PROJECTE

RECURS

SERVEI DE JOVENTUT
4028 - Assistència en projectes adreçats als joves i als
plans locals de joventut

Recurs material

SERVEIS SOCIALS
4160 – Projectes d’atenció domiciliària

Recurs tècnic

QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

13. Contractar el subministrament de gas natural en equipaments municipals. ECAU
1393/2014.
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, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2014

7 mesos

367.387,07 €

-

-

2015

5 mesos

262.419,33 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
gas natural a diversos edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Terrassa i de les societats
municipals Egarvia SA, Foment de Terrassa SA, Vapor Universitari SA, Patrimoni Municipal de
Terrassa SL (Patrimoni Audiovisual de Terrassa SL) i Societat Municipal de Serveis Funeraris de
Terrassa SA.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost màxim
del contracte és de sis-cents vint-i-nou mil vuit-cents sis euros amb quaranta cèntims
(629.806,40 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1), a comptar des de la data de la seva
formalització. El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits al MWh.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
anirà a càrrec de l’Ajuntament i de les societats municipals (annex 5).
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
específicament dels punts de subministrament de l’Ajuntament, es farà amb càrrec a la partida
22102 del Pressupost Municipal.
Atès que el present 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).
CINQUÈ.- Designar responsable d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, és el director de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat, que actualment és
el Sr. Xavier Sancliment Casadejús, 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. La licitació
s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE),
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de
l’Ajuntament: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant. Amb caràcter previ
a la convocatòria de la subhasta electrònica, les empreses faran una proposta de preu, segons el
model que s’adjunta, assenyalat d’annex 1. Després d’una primera avaluació completa de les
ofertes, l'òrgan de contractació convocarà la subhasta electrònica. Si el nombre de candidats és
inferior a tres, s’adjudicarà el contracte a qui hagi fet la millor proposta de preu inicial.

14. Proposta Urgent: Ratificar la Resolució núm. 2373 de data 18 de març de 2014, per la
qual es sol•licita a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, programa Participació Ciutadana i acció comunitària, recurs
Dinamització associativa 2.0.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 2373, de 18 de març de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, programa Participació Ciutadana i acció comunitària, recurs Dinamització
associativa 2.0, el recurs tècnic per a la següent actuació:
•

Dinamització associativa 2.0

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.
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15. Proposta Urgent: Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de
subministrament del vestuari laboral, complements i calçat de seguretat per al personal
del Servei de Gestió de l’Espai Públic. ECAU 1402/2014.
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:

Any

2014

2015

Durada inicial
Lot

Despesa

Lot 1 Calçat de seguretat

9.577,79 €, exclòs l’IVA

Lot 2 Vestuari laboral

15.878,59 €, exclòs l’IVA

Lot 1 Calçat de seguretat

9.577,79 €, exclòs l’IVA

Lot 2 Vestuari laboral

18.755,65 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament del
vestuari laboral, complements i calçat de seguretat per al 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 l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost base de
licitació cinquanta-tres mil vuit-cents nou euros amb vuitanta-dos cèntims (53.809,82 €), exclòs
l’IVA, i una durada de dos (2) anys a comptar des de la data de la seva formalització. El preu del
contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents components de la prestació
o a les unitats de la prestació que es lliurin.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a les aplicació pressupostària 1511.15502.22104 del Pressupost Municipal
vigent:
2014

34.307,66 €, inclòs l’IVA

2015

30.802,22 €, inclòs l’IVA

Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que
estableix l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Designar responsable d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, és el cap de Serveis de Gestió de l’Espai Públic, que actualment és el Sr. Jordi
Chueca, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es 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
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Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
16. Proposta Urgent: Donar compte del Decret núm. 2395 de data 19 de març de 2014, per
la qual es sol•licita a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2014
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el recurs econòmic, tècnic i material per a
les actuacions 2014, per import de 108.333,33 €.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 2395, de 19 de març de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2014 del
Pla de Xarxes de Governs Locals 2012-2015, el recurs econòmic, tècnic i material per a les
actuacions 2014, que es relacionen a continuació, per import de cent vuit mil tres-cents trentatres euros amb trenta-tres cèntims (108.333,33€) :
SERVEI

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ

COST TOTAL

Innovaci ó, Recerca i
Des envol upa ment

Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament
econòmic

OAE

Projectes singulars de dinamització del teixit productiu

AJUT DEMANAT

COFINANÇAMENT

55.555,55 €

33.333,33 €

22.222,22 €

125.000,00 €

75.000,00 €

50.000,00 €

SEGON.- Notificar el contingut del present Decret als departaments interessats.

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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