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
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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

04/2015

20-FEBRER-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a vint de febrer 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 6 de febrer de 2015 (03/2015).
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 6 de febrer de 2015 (Reunió
03/2015).
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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 65/13 - CORE 472/2014-J, HADI 92/13
- CORE 475/2014-F, HADI 98/13 - CORE 475/2014, HADI 384/13 - CORE 472/2014-A i HADI
113/2013 - CORE 468/2014-4)
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 199, de 15 de gener 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 472/2014-J, interposat pel
procurador dels Tribunals, El Sr. Àngel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de Bankia
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, contra la Resolució núm.
6029 de data 25 de juny de 2014, dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificacio
Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística
Hadi 65/2013
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-472/2014-J,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 200, de 15 de gener 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 475/2014-F, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Àngel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de Bankia
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la Resolució núm.
6025 de data 25 de juny 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 92/2013
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, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-475/2014-F,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 201, de 15 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 475/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de Bankia SA,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, contra la Resolució núm. 6023 de
25 de juny 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 98/13.
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 dels Tribunals, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-475/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 338, de 19 de gener 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 472/2014-A, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de Bankia SA,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, contra la Resolució núm. 5913 de
data 25 de juny 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 384/13
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, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-472/2014A, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 449, de 13 de gener 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 468/2014B, interposat pel
procurador dels Tribunals el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom de Bankia SA, davant el Jutjat
Contencios Administratiu 3 de Barcelona, contra la Resolució nº 5911 de data 25 de juny de 2014
dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori en referència a
l'expedient de Gestió Urbanística HADI 391/13.
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 Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
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l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-468/2014B,
interposat davant Jutjat Contencios Administratiu 3 de Barcelona.

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (IPMA 685/2014, IPMA 785/2014 i IPMA 804/2014)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Rogelio ja que no desvirtuen els
fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una sanció de
cinc-cents euros (500 €), segons l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió
a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 22 d’octubre de 2014, donada 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.

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 Juan Francisco una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats,
com a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 21 de novembre 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 Lluís una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar a la via o espai públic el
dia 21 d’octubre de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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4. Requerir la restauració i l’enderroc en el termini màxim d’un mes, de les obres
executades il·legalment en una parcel·la emplaçada al carrer de Sant Feliu de Terrassa.
SODI 04/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Estimar, parcialment, el recurs de reposició interposat per la lletrada Sra. Rocío Pérez
Sáez, en representació de la Sra. Maria del Carmen, mitjançant l’escrit presentat el dia 4 de
desembre de 2014, i en conseqüència afegir, com a titular del present procediment de restauració
(SODI 4/2014 ) juntament amb la propietat, al Sr. Silviu, en virtut de la seva condició d’arrendatari
i com a presumpte promotor de les obres il·legalment executades en la parcel·la del Polígon 12 del
CA de Sant Feliu d’aquest terme municipal, propietat de la Sra. Maria del Carmen, atorgant-li així
mateix, un tràmit d’audiència per un termini de quinze dies d'acord amb el que preveu l'article 84
de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener) en concordança amb l’article
205.2 de l’actual Text Refós de la llei d’Urbanisme (modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer)
per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos, ja sigui respecte de la seva inclusió en el present procediment administratiu com a part
interessada, ja sigui respecte el contingut de l’ordre de restauració com de la mesura cautelar
acordada en el seu dia .
SEGON.- Desestimar la resta del contingut del recurs de reposició interposat per la lletrada Sra.
Rocío Pérez Sáez, en representació de la Sra. Maria del Carmen, en virtut dels arguments
descrits en l’apartat VI de la part expositiva d’aquest acord municipal, confirmant en la seva
integritat i declarant-lo definitiu, el contingut del dictamen acordat mitjançant la Junta de Govern
de data 6 de juny de 2914, tant respecte de l’ordre de restauració de les obres il·legalment
executades a la parcel·la rústega, anteriorment descrita, com de la mesura cautelar de suspensió
provisional de les obres, en el seu dia acordada.
TERCER.- Informar al Sr. Silviu que en virtut del dret d’accés a tota persona interessada als
documents que formen part d’aquest procediment administratiu, recollit a l’article 35 .a de la Llei
30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú (
modificada per la Llei 4/1999), resta a la seva disposició (dins de l’horari d’atenció al públic) el
corresponent expedient administratiu (SODI 4/2014) , en les dependències d’aquests Serveis
d’Urbanisme (ubicades a Terrassa, al carrer de Pantà, núm. 20, segona planta) durant l’horari
d’atenció al públic, als efectes de poder realitzar qualsevol consulta ja sigui de forma personal o
mitjançant un representant acreditat, o bé sol·licitar, previ pagament de les exaccions establertes
legalment (liquidació de la taxa corresponent) , el lliurament de còpies de la documentació
interessada, mitjançant la petició individualitzada dels documents que es volen consultar.
QUART.- Atès el caràcter manifestament il·legalitzable de les obres il·legalment executades ,
s’acorda requerir al Sr. Silviu, i novament a la Sra. Maria del Carmen en virtut de l’article 206.1 de
l’actual Llei d’urbanisme, per a que, en el termini màxim d' un mes, realitzin les obres de
restauració necessàries per restablir la legalitat urbanística a la finca propietat de la segona,
emplaçada al Ca de Sant Feliu, Pol. 012 d’aquest terme municipal, mitjançant l’enderroc de totes
les obres il·legalment executades a l’esmentada parcel·la i deixant- la en les condicions inicials en
què es trobava abans d’efectuar-se l’actuació infractora.
Cal indicar, a ambdues parts interessades, que dins el mateix termini caldrà aportar certificat,
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi, així com a reportatge fotogràfic
acreditatiu, de la correcta execució de l’esmentada restauració.
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CINQUÈ.- Advertir a ambdues parts interessades què, en cas de no acreditar , en el termini abans
esmentat, haver portat a terme les obres de restauració requerides, aquests Serveis d’Urbanisme
acordaran l’inici de l’execució forçosa del present expedient administratiu i imposarà successives
multes coercitives, a la persona responsable de l’esmentat incompliment, per un import de 300 a
3000 euros, en virtut de l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària de les
obres, a càrrec de la persona interessada i impedir definitivament els usos a que podien donar lloc.
I això sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística.
SISÈ.- Confirmar novament el contingut de la mesura cautelar adoptada per aquesta
administració, inicialment mitjançant la resolució núm. 2655 de 24 de març de 2014 i
posteriorment adoptada, mitjançant l’acord municipal de data 6 de juny de 2014, respecte de la
suspensió provisional de les obres, tot advertint als interessats, que pel cas que aquesta
Administració constatés un nou incompliment respecte a l’ordre de suspensió acordada, els hi
imposarà una multa coercitiva en virtut de l’article 225 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme en concordança amb l’article 277 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar les
mesures provisionals que es creguin necessàries per a garantir l’eficàcia de la resolució final de
l’expedient (precinte, retirada dels materials i maquinària etc..)a càrrec del titular de les obres en
virtut de l’article 203 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Recordar que la imposició de multes coercitives és independent de les sancions que es puguin
imposar per infracció urbanística i compatible amb aquestes.
I tot això sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador al
promotor de les obres, per infracció urbanística.
SETÈ- Obrir novament un període d’informació prèvia a l’inici de l’expedient sancionador amb la
finalitat d’esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables de la presumpta
infracció urbanística, d'acord amb el que disposa l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
VUITÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal a totes les parts interessades.

5. Aprovar les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració signats en data 14
d’octubre de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa,
relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, per a la
realització de les tasques previstes en els indicats convenis durant l’any 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 les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració signats en data 14
d’octubre de 2014 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa relatius a
l’Oficina Local d’Habitatge i a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, per a la realització de les
tasques previstes en els indicats convenis durant l’any 2015.
SEGON.- Encomanar a la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, empresa de capital
100% municipal, la prestació dels serveis previstos en els indicats convenis, i disposar que la
Societat rebi, en conseqüència, el total import compromès per l’Agència de l’Habitatge de
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Catalunya per al pagament de part de la despesa originada pel manteniment de l’Oficina Local
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per Lloguer Social a la ciutat de Terrassa.
TERCER.- Notificar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Societat
Municipal d’Habitatge de Terrassa SA.

6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
Prendre coneixement de la resolució 6/2015 del Tribunal Català de Contractes del Servei
Públic, sobre el recurs especial en matèria de contractació contra l'acord de contractació de
serveis de gestió pública de transport col·lectiu públic i urbà de viatgers de Terrassa, i
consegüentment, anul·lar l'adjudicació retrotraient les actuacions al moment de l'emissió de
l'informe tècnic, perquè es motivi degudament l’informe tècnic emès el 23 d'octubre de
2014. ECAS 9663/2013
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se per
unanimitat dels membres presents.

Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Prendre coneixement de la resolució núm. 6/2015 del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (CCSP) del recurs especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació
del contracte de serveis de gestió pública de transport col·lectiu públic i urbà de viatgers de
Terrassa interposat per CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA (CTSA).
SEGON.- Anul·lar l’adjudicació, retrotraient les actuacions al moment de l’emissió de l’informe
tècnic, perquè es motivi degudament l’informe tècnic emès el 23 d’octubre de 2014.
TERCER.- Retornar a l’empresa MARFINA BUS SA (NIF A084413031) la garantia definitiva
constituïda mitjançant aval prestat pel Banc de Sabadell SA, amb data 15 de maig de 2014, per
import de cinc-cents cinquanta-vuit mil sis-cents vuit euros amb setanta-dos cèntims (558.608,72
€), ref.: operació OCVD-CVD núm. 201400100447.
QUART.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a tots els licitadors i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
CINQUÈ.- Publicar el contingut del present acord en el perfil de contractant de l'Ajuntament.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

7. Donar compte de la resolució núm. 825 de 26 de gener de 2015, que modifica l’ajut
econòmic per a l’actuació a realitzar pel Servei de Mobilitat 2015 sol·licitat a la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis 2015, del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 825, de 26 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Modificar l’ajut econòmic per a l’actuació a realitzar pel Servei de Mobilitat 2015
sol·licitat a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, en el sentit següent:
On diu:
“(...).

SERVEI
5 Mobilitat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
Canvi climàtic i sostenibil itat. Implantació de
mesures de gestió sostenible ambie ntal i
econòmica (*)

COST TOTAL
50.000,00

RECURS
SOL·LICITAT
45 .000,00

COFINANÇAMENT
5.000,00

(*) La realització d'aquest projecte queda condicionada a l'atorgament de l'import definitiu de l'ajut econòmic de la DIBA a
l'Ajuntament de Terrassa. (...)”.

Ha de dir:
“(...).

SERVEI
5 Mobilitat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
Canvi climàtic i sostenibil itat. Implantació de
mesures de gestió sostenible ambie ntal i
econòmica (*)

COST TOTAL
11.111,11

RECURS
SOL·LICITAT
10 .000,00

COFINANÇAMENT
1.111,11

(*) La realització d'aquest projecte queda condicionada a l'atorgament de l'import definitiu de l'ajut econòmic de la DIBA a
l'Ajuntament de Terrassa. (...)”.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

8. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empesa i Ocupació
per part de Foment de Terrassa SA, destinada al finançament del Programa integral de
foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa “Catalunya Emprèn”, per un import de
66.987,52 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA d’acord amb l’ORDRE EMO/374/2014, de 3 de
setembre de 2014, destinada al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria
emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, per un import de seixanta sis mil nou-cents vuitantaset euros amb cinquanta-dos cèntims (66.987,52 €)
SEGON.- El cost total del programa és de vuitanta-tres mil set-cents trenta-quatre euros amb
quaranta cèntims (83.734,40 €), dels quals l’import de cofinançament per part de Foment de
Terrassa SA és de setze mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (16.746,88 €)
que aniràn amb càrrec al seu pressupost de 2015.
TERCER.- Notificar el contingut del present Decret a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.
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9. Acceptar l’ajut de 1.752.302,45 € de la Diputació de Barcelona per a la realització de
l’actuació Programa complementari de foment de l’economia local, així com els termes que
regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
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 1.752.302,45 € de la Diputació de Barcelona per a la realització de
l’actuació Programa complementari de foment de l’economia local, així com els termes que regiran
la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
SEGON.- Acceptar la distribució econòmica realitzada per la Diputació de Barcelona: Línia de
suport a l’ocupació local 1.051.381,47 € i Línia de suport a la reactivació econòmica local
700.920,98 €.
TERCER.- Determinar que la gestió de l’actuació Programa complementari de foment de
l’economia 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.

10. Ratificar la resolució núm. 1121 de 2 de febrer de 2015, que aprova la sol·licitud de
subvenció en el marc del programa HORIZON 2020, en relació a la rehabilitació de l’edifici
Tòrax (nòdul 7), per un import de 1.854.156,25 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1121, de 2 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc del programa HORIZON 2020, Topic:
EeB-08-2015: INTEGRATED APPROACH TO RETROFITTING OF RESIDENTIAL BUILDINGS,
en relació a la rehabilitació de l’edifici Torax (nòdul 7), per un import d’un milió vuit-cents
cinquanta-quatre mil cent cinquanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (1.854.156,25 €)
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a tots els interessats i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

11. Acceptar els termes de la clàusula addicional setanta-dosena al contracte establert amb
el Servei Català de la Salut (CatSalut) on es fixa la contractació de la rehabilitació per a la
població major de 18 anys pel període de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, així
com el sistema de pagament de l’activitat prevista pel que fa al Centre de Dia d’adults de
Terrassa, per un import màxim de 253.699,57 €. INSU 06/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar els termes de la Clàusula addicional setanta-dosena al contracte establert
amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) en data 15 de març de 1995, en la qual es fixa la
contractació de la rehabilitació per a la població major de 18 anys pel període de l’1 de gener fins
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al 31 de desembre de 2014, així com el sistema de pagament de l’activitat prevista pel que fa al
Centre de Dia d’adults de Terrassa, per un import màxim de 253.699,57 euros, que gestiona el
servei de Salut i Comunitat de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de
l’Ajuntament de Terrassa, per a l’exercici 2014.
SEGON.- Ingressar aquest import al compte pressupostari 3413.36003.31201.

12. Aprovar l’expedient per adjudicar el contracte de retirada dels arbres trencats, tombats
i/o sense possibilitat de supervivència i en risc de trencament o caiguda, resultat de la
ventada del 9 de desembre de 2014 al terme municipal de Terrassa. MAMA 237/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per l’adjudicació del contracte de retirada els arbres trencats,
tombats i/o sense possibilitats de supervivència i en risc de trencament o caiguda resultat de la
ventada del 9 de desembre de 2014 al terme municipal de Terrassa.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. La durada d’aquest contracte és de
tres (3) mesos, a comptar des de la seva formalització, que es podrà prorrogar de forma expressa.
Els treballs hauran d’estar finalitzats abans de l’inici de la temporada d’alt risc d’incendi, període
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, a fi i efecte de minorar el risc d’incendis.
TERCER.- Designar responsable del contracte el director de Serveis de Medi Ambient i
Sostenibilitat, que actualment és la Sr. Marc Cadevall, 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.
QUART.- 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), en el perfil de contractant de
l’Ajuntament: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i a la plataforma de
Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Acondicionamiento
Tarrasense (Centre Tecnològic Leitat), pel qual s’estableixen les bases de la col·laboració
per a dur a terme les diferents actuacions i projectes del Pla d’Acció del 2015 de l’Orbital
40.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Acondicionamiento
Tarrasense (Centre Tecnològic Leitat), pel qual s’estableixen les bases de la col·laboració per a
dur a terme les diferents actuacions i projectes del Pla d’Acció del 2015 de l’Orbital 40, i que es
transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT)

Terrassa,
REUNITS
D’una part el Sr. Jordi Ballart Pastor amb DNI 45496543-J, en qualitat d’Alcalde de
l’Ajuntament de Terrassa i President de la iniciativa Parc Científic i Tecnològic Orbital 40
(en endavant Orbital 40),
D'altra, el Sr. Eusebi Cima i Mollet, amb DNI núm. 39.103.004-Z, actuant en el present
conveni en la seva condició de President d’ Acondicionamiento Tarrasense (Centre
Tecnològic LEITAT).
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en aquest
acte, i

MANIFESTEN
Que el dia 9 de juliol de 2010 es signà un conveni de col·laboració per a la promoció i
governabilitat del projecte Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40, entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic LEITAT i la Universitat Politècnica de
Catalunya, establint les directrius, característiques i acords focalitzats en l’objectiu final
de constitució d’una fundació pública ( Fundació Orbital 40) que havia de configurar-se
com l’estructura impulsora de la promoció econòmica vinculada a la innovació i que tenia
com a objectius:
- Contribuir al benefici general de la societat i especialment a la millora de la
competitivitat de les empreses de Terrassa.
- Fomentar i atreure la inversió de capital i les empreses cap a la ciutat, així com,
atreure i retenir el talent a la ciutat de Terrassa.
- Afavorir la innovació i el desenvolupament de les empreses, mitjançant la
transferència de la tecnologia i el coneixement, el llicenciament de patents, la gestió
de la propietat industrial i intel·lectual, etc.
- Afavorir i facilitar programes, iniciatives i actuacions de valor afegit per les empreses.
- Fomentar la cooperació de la Universitat, el centre tecnològic i de recerca de la
ciutat, i la seva coordinació per a la transferència de resultats a l’empresa.
- Oferir espais i serveis d’alt valor afegit per a la instal·lació d’empreses a la ciutat.
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- Establir convenis de vinculació amb empreses i institucions, per tal d’incorporar
empreses que comparteixin el valor diferencial i marca del parc, prioritzant les
pertanyents als següents sectors econòmics: Òptica i fotònica, Audiovisual, Salut, Tèxtil
tècnics, Sostenibilitat i ecotecnologies.
Que en l’esmentat conveni de col·laboració, s’establien com a òrgans de Govern de
l’Orbital 40 el Comitè Permanent i el Consell Rector. Sent constituït formalment aquest
darrer en data 19 de juliol de 2011, sota la presidència de l’Alcalde de Terrassa,
vicepresidit pel president del Centre Tecnològic LEITAT i pel Rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya i sent-ne el secretari, el Director General del projecte
(contractació externa feta executada per l’Ajuntament de Terrassa i en vigor fins a
desembre de 2012).
Que des del 9 de juliol del 2010 fins el 30 de desembre del 2012 l’statu quo del projecte
PCT Orbital 40 es regia per 2 característiques bàsiques, que eren recollides i desplegades
dins dels convenis i acords establerts entre Ajuntament, Leitat i UPC:
• La voluntat de crear una Fundació entre les tres entitats.
• La contractació d’una direcció per tal d’assumir l’encàrrec de la creació de
l’esmentada fundació, així com la concreció dels plans de treball anuals, així com la
d’un suport tècnic d’acompanyament a aquesta direcció.
Que a partir de la constitució del nou cartipàs municipal de, i dels canvis estratègics i
d’optimització posats en marxa a partir de l’1 de gener de 2013, i en base a:
- Reorganització a nivell municipal dels serveis, programes i recursos existents per les
diferents iniciatives per tal de complir millor i més òptimament amb el Pla de Mandat
vigent
- Reorganització i replantejament de la metodologia de gestió dels propis socis –LEITAT
i UPC
Les tres entitats implicades (Ajuntament de Terrassa, Leitat i UPC) decideixen modificar el
plantejament del model de gestió del projecte. Acordant bàsicament:
1. No renovar les vinculacions laborals externes assignades al projecte (i assumir amb
recursos propis la direcció del PCT-O40)
2. No constituir la Fundació O-40
3. Mantenir els objectius i els plans d’actuació del projecte (a excepció de les dues
qüestions anteriors)
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4. Articular, mitjançant convenis, les actuacions que permetin la consecució dels
objectius abans referenciats, i que es mantenen íntegrament.
I és en el marc d’aquest nou plantejament de simplificació i optimització d’Orbital 40, i un
cop prioritzades les actuacions que dins d’aquest projecte es pretenen implementar, que
radica la motivació i justificació del conveni signat el 22 de gener de 2014
En l’esmentat conveni es van desenvolupar les actuacions que a continuació es detallen:
Creació i posada en marxa d’un Viver TIC en qualsevol edifici de l’Orbital 40
Projecte foment emprenedoria promogut pel Banc Santander YUZZ 13-14.
Execució tècnica i gestió del programa europeu Horizon 2020.
Smart lab
Accions de difusió, promoció i coordinació de l’Orbital 40.
Accions de foment de la innovació i l’emprenedoria a les escoles PROTEMDIR
(Programa Talent, Emprenedoria i R+D+I).
Programa de creixement empresarial.
Corporate Growing.
Els resultats d’aquestes actuacions, motiven i justifiquen la signatura d’aquest nou
conveni per tal de donar continuïtat a les actuacions que es mantindran i les
modificacions de millora identificades.
Es per aquests motius, que les parts signen el present conveni i el sotmeten a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte genèric del conveni
L’Ajuntament de Terrassa i El Centre Tecnològic LEITAT signen el present conveni pel qual
s’estableixen les bases de la col·laboració entre el Centre Tecnològic LEITAT i l’Ajuntament
de Terrassa en les diferents actuacions i projectes que, en el marc del Pla d’Acció del 2013
d’Orbital 40, es descriuen a continuació:
1.- Manteniment del Viver TIC: KAUTIC 40
2.- Projecte YUZZ 2015 - 2016
3.- Co-direcció dels programes conjunts d’Orbital 40. Integració d’un professional de
LEITAT a l’equip d’Orbital 40.
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SEGONA. Detall dels diferents projectes.
1.- Manteniment del Viver TIC: KAUTIC 40
A.- Aportacions de LEITAT al projecte. Actuacions específiques a realitzar.
a. Identificació d’una o varies empreses TIC (grans marques amb capacitat inversora) i
l’execució de les gestions pertinents per tal de garantir que aquestes inverteixin en els
projectes de Kautic40 allotjats a l’edifici en que s’ubica el Parc Audiovisual de
Catalunya.
b. Consecució d’un mínim de projectes de base tecnològica candidats a la seva
ubicació en aquest espai. Com a promotor – coordinador, realitzarà la valoració
d’aquests projectes en funció dels criteris d’accés que s’hagin establert, aconseguint
un mínim de projectes que finalment accedeixin a l’espai. L’Orbital 40 es reserva el
dret de ratificació dels candidats a accedir a Kautic40 presentats per LEITAT.
c. Acompanyament dels projectes admesos a l’espai durant un període no inferior a 9
mesos, període mínim de permanència en l’espai per tal que constitueixin una
empresa.
d. Difusió i promoció mitjançant els canals i materials que consideri pertinents del
projecte. La direcció d’Orbital 40 es reserva el dret de poder utilitzar també tots els
mitjans i canals a la seva disposició per tal de promocionar i difondre aquesta iniciativa.
e. Realització de totes aquelles tasques tècniques i administratives necessàries per a la
realització de les activitats d’aquest projecte, les quals -com a mínim- han de
desenvolupar les següents actuacions:

Identificació de 10 PROJECTES EMPRESARIALS
Enquesta prèvia i autodiagnosi per accés amb un model consensuat amb
O40.
Entrevista/es per a identificar necessitats/oportunitats del projecte (en base
a 5 hores per empresa = 50 h)
Elaboració del “Compromís de serveis de Kautic40” a lliurar amb recepció
signada als participants (condicions dels espais, nº d’hores de tutoria,
formació...etc)
Definició Pla d'Actuació (5 h per empresa = 50 h)
20 hores d'assessoria especialitzada (200 h. Assessoria)
Identificació recursos Orbital (K/O)
100 hores de formació (flexibles)
Sessions de networking (direcció/coordinació)
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Reunions bilaterals amb grans empreses (direcció/c)
Reunions per cerca de finançament (direcció/c)
Enquestes als participants per a cada una de les actuacions (formació,
assessoria, networking...)
f.Orbital 40 s’encarregarà de la recerca de possibles ubicacions per a les empreses del
Viver TIC un cop finalitzin la seva estada en l’espai

B.- Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
El projecte s’iniciarà al gener del 2015 i finalitzarà a desembre 2015.

C.- Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
a. Nombre de sol·licituds rebudes: Recepció d’un mínim de 25 projectes candidats.
b. Nombre candidatures seleccionades que hagin rebut inversió per al seu producte:
Presentació de 5 projectes aprovats per a la seva instal·lació en el viver TIC.
c. Nombre d’empreses creades.
d. Resultat positiu de les enquestes de satisfacció de les actuacions per part dels
participants.
D.- Aportacions econòmiques
Per l’assoliment del projecte es fixa un import de 61.000€ corresponents a l’equip
promotor – coordinador, material de suport i promoció (web, tríptics, desplegables, etc).
Cost total del projecte: 61.000
Aportació Ajuntament: 51.000
Aportació LEITAT: 10.000
E.- Lliurables
a. Memòria de les actuacions realitzades per l’execució i funcionament de la segona
edició del KAUTIC (2015-2016) així com per la finalització de la primera edició del
Kautic (2014-2015). És a dir, durant el procés de creació i posada en marxa del viver
així com durant el seu funcionament.
b. Manual de criteris de selecció de projectes.
c. Pla d’acompanyament realitzat als projectes que ha d’incloure les enquestes de
satisfacció de les actuacions desenvolupades dins del Pla d’Acció de cada empresa
(formació, assessoria, networking...)
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2.- Projecte YUZZ 2015 - 2016
A.- Aportacions de LEITAT al projecte. Actuacions específiques a realitzar.
a. Elaboració i presentació per part de l’Ajuntament de Terrassa en coordinació amb
LEITAT d’una trobada nacional de territoris YUZZ a Terrassa
b. Participació i lliurament conjunt de LEITAT i Ajuntament dels premis YUZZ.
c. LEITAT s’encarregarà de la coordinació de la formació diària realitzada en les
instal·lacions de l’Orbital 40
d. Realització de les gestions, convocatòries i altres tasques tècniques i administratives
per assolir el compliment dels objectius del programa YUZZ (Valoració de projectes,
lliurament de premis, certificacions, etc.)

B.- Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
L’Actuació s’iniciarà al gener de 2015 i finalitzarà en el moment de lliurament dels premis
Yuzz.
C.- Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
a. Proposta Banc Santander per tal de realitzar una trobada nacional de territoris
YUZZ a Terrassa.
b. Nombre de candidatures del territori als premis: aquest indicador ha de ser igual o
superior a la mateixa dada del l’edició anterior.
c. Projectes finalistes del territori: augment del nombre de projectes respecte a
l’edició anterior
d. Increment del contacte de l’Ajuntament de Terrassa amb territoris YUZZ.
e. Enquesta de satisfacció als participants.
D.- Aportacions econòmiques
Per l’assoliment del projecte Yuzz 2015 es fixa un import de 19.000 € corresponent a la
quota com a soci, pagada a Banc Santander i a les hores de gestió del programa i aquella
dedicació necessària per una òptima gestió i comunicació del programa.
Cost total del projecte: 19.000
Aportació Ajuntament: 14.000
Aportació LEITAT: 5.000
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E.- Lliurables
a. Memòria que reculli les actuacions realitzades en referència als projectes YUZZ
2015.
b. Enquestes de satisfacció dels participants.

3.- Co-direcció dels programes conjunts d’Orbital 40. Integració d’un professional de
LEITAT a l’equip d’Orbital 40 per tal de co-dirigir i implementar coordinadament amb
l’equip d’Ajuntament de Terrassa les següents actuacions:
• Detecció d'oportunitats d'accions susceptibles d'integrar-se a la cartera de serveis i
programes d'Orbital 40, tant per part de LEITAT com d'Ajuntament de Terrassa.
• Co-organització dels programes principals d'O40: tant els que queden incorporats al
conveni 2015, com els que no (Acceleració en Òrbita; Terrassa en Òrbita; etc.)
• Detecció, supervisió de la redacció tècnica de projectes i validació de la presentació
de projectes d'O40 a convocatòries autonòmiques, estatals i europees.
• Supervisió i validació de la correcta implementació del conveni i del seu
desenvolupament íntegrament.
• Participació en les reunions i trobades empresarials i/o institucionals amb la
direcció d'O40 per tal de guanyar en posicionament de LEITAT com a soci estratègic
d'O40.
• Participació i suport a les actuacions vinculades a la RED INNPUSO que es
determinin conjuntament.
• Integració a l'equip de comunicació d'O40 dels projectes Kautic40 i Yuzz, així com
qualsevol altre identificat com O40 i que es decideixi liderar per LEITAT, supervisant:
notes de premsa conjuntes, actuacions públiques, comunicacions de tot tipus,
validació de logos, tempos i planificacions comunicatives.
• Supervisió i validació de la correcta implementació i desenvolupament de les
accions que seguidament es detallen:
◦ Aportació de continguts per part de LEITAT a la web de l’Orbital 40,
principalment:
◦ Generació de notícies
◦ Comunicació de subvencions autonòmiques, nacionals i
europees.
◦ Altres
◦ Identificació de convocatòries que puguin ser d’interès a Orbital 40
(aquelles que els agents de promoció econòmica i innovació de la ciutat
tinguin possibilitat de presentar candidatura).
◦ Orbital 40 i LEITAT coordinaran els seus esforços a l’hora de fer difusió de
les convocatòries detectades. LEITAT s’encarregarà de realitzar el
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seguiment pertinent dels projectes presentats a cada una de les
convocatòries

Ajuntament facilitarà un lloc físic de treball per al professional assignat, dins dels espais
d'Orbital 40 al C/ Telers, i es concretaran dues jornades senceres de treball
setmanalment, al marge de les reunions i altres incidències extraordinàries que
requereixin ampliar aquesta dedicació.
B.- Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
El termini d’execució del projecte s’inicia al gener de 2015 i finalitza al desembre del
2015.
C.- Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
a. Nombre d’impactes informatius enviats (informació sobre les convocatòries)
b. Nombre de projectes presentats. S’estableix com a resultat esperat entre 1 i 2
projectes presentats anualment per part d’Ajuntament (en pressupost a part i
específic que s’inclourà com addenda a aquest conveni a l’any 2015).
c. Finançament aconseguit. S’estableix com resultat esperat la consecució de
finançament d’un mínim del 60% del que marqui la corresponent convocatòria de
cada projecte presentat.
d. Documentació generada per les reunions del dispositiu: Es realitzarà una reunió de
planificació i seguiment setmanal. Es realitzaran totes aquelles reunions executives i
de gestió que requereixi cada projecte en el marc del present conveni.
e. Documentació generada d’impactes en els mitjans de comunicació.
D.- Aportacions econòmiques
Per l’assoliment del projecte es fixa un import de 40.750 euros.
Cost total del projecte: 40.750
Aportació Ajuntament: 16.000
Aportació LEITAT: 24.750

E.- Lliurables
a. Memòria que contingui el nombre de convocatòries identificades i derivades.
Aquesta memòria, que anirà acompanyada d’un llistat on es detallaran les
convocatòries que han estat treballades i informades, també contindrà dades
referents al nombre de projectes presentats i al nombre de projectes aprovats de les
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que tingui coneixement Orbital 40, així com d’una breu explicació d’aquests, si
s’escau.
b. Recull de comunicació que contingui els impactes mediàtics realitzats.
c. Memòria- Resum de totes les actuacions desenvolupades en el marc d’aquest
l’Equip de treball.

TERCERA. Període de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a gener de 2015 i mantindrà la seva vigència fins a
desembre del 2015 i/o la finalització del desenvolupament, implementació y justificació
del projectes origen del conveni.

QUARTA. Mecanismes de control i seguiment de les accions
Les parts es comprometen a formar una comissió de seguiment del conveni que estarà
formada per dos membres del Centre Tecnològic LEITAT, més concretament, el Sr. Joan
Parra i la Sra. Glòria Serrano, i dos membres de l’Ajuntament de Terrassa (Servei
d’Innovació, Recerca i Desenvolupament), més concretament, el Sr. Josep Manuel
Rodriguez i la Sra. Esther Lòpez.
La comissió de seguiment realitzarà un mínim d’una reunió trimestral per tal de
comprovar desviacions en l’estat de l’execució de les accions i en cas de detectar-ne,
establir els mecanismes adequats per reconduir-les.
El Centre Tecnològic LEITAT es compromet a informar de totes les incidències relatives a
les accions d’aquest conveni tant aviat com aquestes siguin conegudes.

CINQUENA. Mecanismes de resolució de conflictes i discrepàncies entre les parts
signants.
Per qualsevol conflicte i/o discrepància entre les parts seran de referència els òrgans
superiors competents.
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest document, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
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SISENA. Normativa d’aplicació
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
Terrassa.
SETENA. Justificació econòmica
S’entendrà com a despesa justificable les efectuades en el període que va des de
l’atorgament de la subvenció fins a la data de la finalització de l’actuació subvencionada.
La justificació econòmica es realitzarà com a mínim en un 75% amb nòmines i TC’s del
personal tècnic, factures del material de suport i promoció, lloguer d’espais. I com a
màxim un 10% del cost total de l’actuació es podrà justificar amb despeses indirectes
(personal administratiu i material fungible,).
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per LEITAT,
justificats mitjançant factures, nòmines i TC’s pagats o documents comptables de valor
probatori equivalent.
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 de l’import subvencionat.
En el cas de les bestretes, no podrà ser mai superior al 30% 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 28 de febrer de 2016.
S’entendrà l’import total a justificar de 120.750€, amb la possibilitat de compensar
despeses entre projectes prèvia petició i amb l’informe favorable per part del servei que
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realitza el seguiment del projecte, que així ho acrediti i per tant no afecti als objectius
aquí establerts..”
SEGON.- El finançament d’aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria
4753.42203.48900 del pressupost municipal vigent, per un import de 81.000,00 €.

TERCER.- Notificar el contingut d’aquests acords als agents i entitats implicats i tots els
interessats.

14. 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 15 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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