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

10/2014

23-MAIG-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint-i-tres de maig de
l'any dos mil catorze es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria
sessió ordinària, sota la Presidència del Primer
Tinent d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Alfredo
Vega i López.

Membres assistents
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

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

Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez Munné, com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 9 de maig de 2014. (Reunió 09/2014).
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 9 de maig de 2014 (Reunió
09/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 514/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Imposar al senyor Amadeo, amb DNI 45481860G, una sanció de set-cents euros (700
€), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en trobar-se dos gossos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a
la via o espai públic el dia 19 de setembre de 2013, 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 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 646/2013.
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 Lluís, 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-0010713 i amb microxip 981098104252472, 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.

4. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 647/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la senyora Maria Dolores 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-0007692 i amb microxip 985120031555976, 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.
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5. Acceptar la sol·licitud de compensació amb una actuació cívica substitutòria la multa
imposada per infracció de normativa de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. IPMA 609/2013.
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 petició del senyor Enea, mitjançant la qual sol•licita compensar amb una
actuació cívica substitutòria la multa imposada.
SEGON.- El sistema de compensació serà de 15 euros/hora, per la qual cosa haurà de
col•laborar un total de 33 hores i 40 minuts.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i els recursos que corresponguin.

6. Ratificació de la Resolució núm. 3652 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori en data 24 d'abril de 2014, que aprova la formalització
del "Document de cessió d'ús de local per a centre d'entrega (69122) i constitució de
servitud d'energia elèctrica a favor d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal
(69122) (FEC 183554). GSOL 23/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 3652, de 24 d’abril de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la formalització del “Document de cessió d’ús de local per a centre d’entrega
(69122) i constitució de servitud d’energia elèctrica a favor d’Endesa Distribución Eléctrica S.L.
Unipersonal (69122) (FEC 183554)”, a signar entre l’Ajuntament de Terrassa, l’entitat Fresènius
Medical Care Services Catalunya, S.L. i la companyia Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en
virtut del qual Fresènius Medical Care Services Catalunya, S.L. construirà pel seu compte i
càrrec exclusius, cedirà l’ús i posarà a disposició d’ENDESA, un local destinat a albergar les
instal•lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora elèctrica per alimentar el centre
d’entrega així com es constitueix servitud d’energia elèctrica a favor d’ENDESA d’acord amb la
proposta de document que s’adjunta al present.
SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori la Sra.
Carme Labòria i Rojas, o a qui la substitueixi en el càrrec, per tal de firmar i atorgar tots els
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels presents acords, fins i tot d’esmena i/o de
rectificació del propi document de cessió d’ús, sempre que no s’alteri el contingut essencial del
mateix.
TERCER.- Notificar els presents acords als titulars referenciats a l’acord primer.

7. Aprovació de la proposta de conveni entre FGC i l'Ajuntament de Terrassa relativa a les
condicions per a la instal·lació del cablejat de l'escomesa elèctrica per al perllongament
dels FGC. GURB 12/2014.
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 proposta de Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb l’objecte d’establir, de mutu
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acord, les condicions per a la implantació d’una nova escomesa elèctrica per alimentar, tant la
catenària, com les diferents estacions així com l’enllumenat i presa de corrent dels túnels,
mitjançant els centres de transformació a ubicar en cadascuna de les estacions.
SEGON.- Facultar la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, la Sra.
Carme Labòria i Rojas, o a qui la substitueixi en el càrrec, per tal de firmar i atorgar tots els
documents que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i de rectificació, per a l’efectivitat dels
presents acords, sempre que no s’alteri el contingut essencial de la proposta de Conveni que
s’aprova.
TERCER.- Notificar el contingut dels presents acords als interessats.

8. Adjudicar a la UTE SARBUS & TCC el contracte de gestió del servei de transport
col•lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa. ECAS 9663/2013.
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 de CTSA en què sol·licita excloure la UTE SARBUS &
TCC del procediment d’adjudicació, atès que el que es disposa a l’article 5.2 del Reglament (CE)
1370/2007 no és d’aplicació perquè encara no està en vigor, i, en qualsevol cas, atès que no s’ha
acreditat que TMB exerceixi sobre TCC una influència dominant o control (hiperqualificat)
SEGON.- Adjudicar a la UTE SARBUS & TCC el contracte de gestió del servei de transport
col•lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa. La durada del contracte és de deu (10) anys, a
comptar des de la data de la formalització del contracte. Igualment, si concorren les
circumstàncies assenyalades en l'article 4 del Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'octubre de 2007, i prèvia la tramitació legal corresponent, es podrà perllongar el
termini de durada del present contracte fins a un màxim de cinc (5) anys més. La retribució al
concessionari per la gestió del servei públic de transport urbà serà: mitjançant la corresponent
venda de bitllets, que el contractista percebrà directament dels usuaris; amb l'atorgament d’una
subvenció per al manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió, en els termes que es
definiran en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), i afectada per uns incentius
i/o penalitzacions condicionats per la gestió de l’empresa operadora; addicionalment, el
concessionari podrà obtenir ingressos extraordinaris per publicitat, serveis extraordinaris, etc,
que haurà de compartir amb l’Ajuntament d’acord amb el que s’indica en el PCAP, rebaixant la
subvenció anual.
TERCER.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Donar vista de l’expedient als interessats a comptar des de la notificació de
l’adjudicació fins a la finalització del termini per interposar el recurs especial
SISÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als licitadors i departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
9. Ratificar la Resolució núm. 3686 de data 23 d’abril de 2014, per la qual es sol·licita al
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de
146.951,00 € per als projectes Baumann Oficina Jove i Baumannlab. INSU 14/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm.3686, de 23 d’abril de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Sol•licitar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
una subvenció de 146.951,00 € per als projectes Baumann Oficina Jove i Baumannlab:

PROJECTE

PRESSUPOST
INICIAL

Baumann Oficina Jove
Baumannlab

232.931,05
105.054,40

ALTRES
INGRESSOS
PREVISTOS
22.041,00
0

APORTACIÓ
MUNICIPAL
PREVISTA
116.466,05
52.527,40

IMPORT
SOL·LICITAT
94.424,00
52.527,00

10. Ratificar la Resolució núm. 3928 de data 30 d’abril de 2014, per la que s’aprova la
continuïtat del Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a les persones grans de la
província de Barcelona per a 2014-2015. INSU 16/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 3928, de 30 d’abril de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la continuïtat del Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a les persones
grans de la província de Barcelona per a 2014-2015, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2013 (BOP de 14 de
gener de 2014), al qual es va adherir l’Ajuntament de Terrassa per acord de la Junta de Govern
Local de 5 de juny de 2009.
SEGON.- L’aportació prevista de l’Ajuntament per al Programa d’arranjament d’habitatges per a
les persones grans promogut per la Diputació de Barcelona, per a l’any 2014, corresponent a 55
arranjaments amb un cost mitjà de 300,00 €, és de 16.500,00 €, que aniran a càrrec de la
Reserva de Crèdit 201400039189 de la partida 3313.23104.22799, del pressupost municipal.
TERCER.- L’aportació prevista de l’ajuntament per al Programa d’arranjament d’habitatges per a
les persones grans promogut per la Diputació de Barcelona, per a l’any 2015, corresponent a 55
arranjaments amb un cost mitjà de 300,00 €, és de 16.500,00 € condicionada a l’habilitació del
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per a l’exercici 2015.
QUART.- Assumir el compromís de dur a terme totes les tasques previstes a les Bases de
participació de l’esmentat programa.
CINQUÈ.- Donar compte a la Diputació de Barcelona dels acords precedents.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

11. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació ProHabitatge, per a projectes d’acolliment residencial d’urgència i de
residència temporal per a l’any 2014. TRET 238/2014.
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 l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació ProHabitatge, CIF G-61964102, per a projectes d’acolliment residencial d’urgència i
de residència temporal per a l’any 2014, que consta a l’expedient.
SEGON.- Aportar a l’Associació ProHabitatge, la quantitat de noranta-quatre mil euros
(94.000,00 €), per la realització de les activitats de l’any 2014 del projectes d’acolliment
residencial d’urgència i de residència temporal, amb càrrec a la partida 3313.23104.48976
(25.000,-€) i 3313.23104.48900 (69.000,-€) del pressupost de Serveis Socials.
TERCER.- Satisfer a l’Associació ProHabitatge:
- El 50 % del import atorgat, es a dir, 47.000,00 €, en el moment de l’aprovació de la signatura
del conveni.
- El 30 % del import atorgat, és a dir, 28.200,00 €, abans del 30 de setembre de 2014, previ
informe favorable de serveis socials sobre el normal funcionament del projecte.
- El 20 % de l’import atorgat restant, és a dir 18.800,00 €, prèvia justificació de la totalitat de la
subvenció.
- Es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol•licitud i prèvia justificació parcial.
QUART.- Notificar als interessats el contingut íntegre d’aquest dictamen.

12. Ratificar el Decret núm. 4406 de data 6 de maig de 2014, per la qual s’aprova la minuta
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja, per a l’establir els
mecanismes de col·laboració que permetin dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de
les competències i finalitats d’ambdues entitats per assumptes d’interès públic i social.
GESAD 36/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica el Decret núm. 4406, de 6 de maig de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja per al desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social, que es transcriu a
continuació:
“Intervenen
D’una banda, l’Il•lm. Senyor Jordi Ballart i Pastor, alcalde - president, en nom i representació
de l’Ajuntament de Terrassa.
De l’altra, el senyor Marià Gàllego i Gàllego, president de l’Assemblea Local Creu Roja de
Terrassa, en nom i representació de Creu Roja.
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Marc legal
Àmbit general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa
Bases i convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa
adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès socials, 2014
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Àmbit sectorial
Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya
Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11
d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de
setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa.
Manifesten
Primer.- L’Ajuntament de Terrassa, en el desenvolupament de les seves competències,
finalitats i activitats, treballa per aconseguir, entre d’altres, els objectius següents:
- Enfortir les polítiques actives contra l’exclusió social i la pobresa i a favor de la
transformació social, preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental de
l’equitat social.
- Desenvolupar polítiques de joventut des d’una visió integral i integradora, que traspassin
empoderament als i les joves, i facilitin la seva emancipació i el foment de la seva implicació
i participació, fomentant posicions de compromís davant el seu entorn habitual i en tots els
àmbits necessaris per assolir major autonomia.
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- Situar les persones com a eix central de les polítiques municipals tot enfortint les polítiques
d’igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de totes les persones al llarg de la vida.
- Potenciar mesures per a la integració, la convivència i la participació de les persones
immigrades, que implicaran una adaptació mútua (amb responsabilitats bidireccionals) i
requeriran un exercici actiu de corresponsabilitat per part de la ciutadania.
- Continuar desenvolupant, malgrat l’actual conjuntura econòmica, les polítiques de
solidaritat i cooperació amb els territoris més necessitats del món, tot incrementant l’eficàcia
i la coordinació dels diferents agents implicats.
- Reforçar àmbits com la salut i l’esport com a pilars de la cohesió, el benestar i l’equitat
social
- Reforçar l’educació com a pilar d’equitat social, i com a principal garantia d’un veritable
instrument d’igualtat d’oportunitats.
- Potenciar la formació, capacitació i acreditació professional, amb perspectiva de gènere, i
enfortir els serveis públics municipals per l’ocupació.
Segon.- L’Ajuntament de Terrassa té plena capacitat per establir acords de col·laboració
amb les entitats del tercer sector, en la forma i limitacions que estableixen tant la legislació
vigent en matèria de règim local com la legislació sectorial aplicable.
Tercer.- L’Assemblea de Creu Roja a Terrassa és una entitat amb un llarg recorregut
d’assistència i suport a les persones residents a la ciutat. La seva dedicació i experiència li
han donat un bast coneixement sobre les seves necessitats, la qual cosa li ha permès
adaptar any rere any els seus programes d’actuació a la realitat social canviant.
Quart.- Creu Roja de Terrassa du a terme un ambiciós programa de serveis orientat a
aconseguir les seves finalitats, en concret les emmarcades en les finalitats següents
recollides als seus estatuts:
- Gestió de programes d’intervenció social.
- Assistència social a persones afectades per situacions de necessitat, malaltia, sofriment,
marginació, discapacitat, etc.
- Formació en el camp humanitari, sanitari, social i mediambiental.
- La difusió i la defensa dels drets humans fonamentals.
- La promoció i col·laboració en accions de solidaritat i cooperació en el desenvolupament
amb especial atenció a col·lectius i a persones amb dificultats d’integració social.
Cinquè.- La missió de Creu Roja és “Estar cada vegada més a prop de les persones més
vulnerables en els àmbits nacional i internacional a través d’accions integrades realitzades
per voluntaris i amb una àmplia participació social”.
Sisè.- Creu Roja, en el marc del seu objectiu institucional, pot desenvolupar qualsevol tipus
d’activitat relacionada amb les seves finalitats específiques. Per això, Creu Roja disposa
d’una infraestructura i un capital humà amb capacitat de mobilització i de resposta ràpida en
situacions de necessitat de la població.
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Setè.- L’Ajuntament de Terrassa, al llarg del temps, s’ha demostrat abastament l’eficàcia i
eficiència d’un treball conjunt amb les entitats arrelades a la ciutat. Les diferents lleis
sectorials aplicables preveuen el treball en xarxa i la participació de les entitats del tercer
sector com un valor que cal incorporar a les accions municipals.
Vuitè.- L’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja estan interessats en continuar col•laborant en
assumptes d’interès públic, en totes aquelles accions d’interès comú, i especialment en
aquelles que complementen i coadjuven el desenvolupament de les competències
municipals alhora que enforteixen i faciliten l’acompliment de les finalitats pròpies de l’entitat.
Acords
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir els mecanismes de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja que permetin dur a terme accions conjuntes en l’àmbit
de les competències i finalitats d’ambdues entitats per assumptes d’interès públic i social.
Segon.- Creu Roja es compromet a mobilitzar els seus recursos per a dur a terme accions
conjuntes i específicament:
- el seu capital humà format majoritàriament per persones voluntàries i els professionals que
els formen i supervisen.
- la seva infraestructura de gestió, comunicació, mobilitat, emmagatzematge, transport,
material adient, etc., que permeti realitzar les accions conjuntes amb les garanties i
seguretat òptims en cada cas.
Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
- aportar els recursos humans, materials i econòmics disponibles en cada moment, per al
desenvolupament de les accions conjuntes d’interès públic que es puguin acordar.
- designar un/a interlocutor/a per facilitar la comunicació i coordinació de les accions
conjuntes.
Quart.- Les parts constituiran una comissió paritària de seguiment com a instrument de
suport, seguiment i avaluació de les accions conjuntes que es duguin a terme en aquest
conveni de col·laboració.
Cinquè.- Les accions conjuntes que s’acordin dur a terme, es realitzaran a proposta de
qualsevol de les dues parts signants d’aquest conveni, es formalitzaran a través de convenis
específics i amb la tramitació dels procediments administratius que corresponguin en cada
cas, sense perjudici dels interessos d’altres entitats del 3r sector.
Sisè.- El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura,
tindrà una durada anual i serà prorrogat automàticament per anualitats, previ acord de les
parts.
Setè.- Seran causes de rescissió d’aquest conveni:
1. L’incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n derivin.
2. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
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3. Per acord de les parts.
Vuitè.- El present conveni de col·laboració és de naturalesa administrativa i els conflictes
que es poguessin derivar de la seva aplicació s’haurà de sotmetre a la jurisdicció contenciós
administrativa.
Novè.- Creu Roja reconeix que el present conveni no estableix cap mena de relació de
servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a
l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al
personal al seu servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes
en aquest conveni
Desè.- Pel que fa al tractament i cessió de les dades que siguin necessàries, serà
d’aplicació la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de
desembre, el Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen
dades de caràcter personal, RD 994/99 d’11 de juny i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril,
de l’Agencia Catalana de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran
individualment del compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n
derivin.
I, en prova de conformitat, es signa el present conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc
i data indicats a l’encapçalament”
SEGON.- Aquestes accions conjuntes es realitzaran amb els tràmits i procediments
administratius que corresponguin en cada cas, sense perjudici dels interessos d’altres entitats de
la ciutat.
TERCER.- Notificar el contingut dels presents acords als interessats.

13. Ratificar la Resolució núm. 4405 de data 7 de maig de 2014, per la qual s’aprova la
minuta del conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja
per l’exercici 2014. TRET 199/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica el Decret núm. 4405, de 7 de maig de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per l’exercici 2014, que es transcriu a continuació:
“Intervenen
D’una banda, l’Il·lm. Senyor Jordi Ballart i Pastor, alcalde - president, en nom i representació
de l’Ajuntament de Terrassa.
De l’altra, el senyor Marià Gàllego i Gàllego, president de l’Assemblea Local Creu Roja de
Terrassa, en nom i representació de Creu Roja.
Marc legal
Àmbit general
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa.
Bases i convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa
adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès socials, 2014
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Àmbit sectorial
Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11
d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de
setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa.
MANIFESTEN
Primer.- L’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per
dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats comuns d’ambdues
entitats per assumptes d’interès públic i social.
Segon.- L’Ajuntament i Creu Roja han presentat les seves propostes d’actuació en el sí de
la comissió paritària de seguiment, suport i avaluació del conveni de col·laboració, i estan
d’acord en col•laborar en projectes que es fonamenten en les finalitats següents
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-

Coadjuvar i/o complementar l’activitat municipal i/o el desenvolupament
de les competències locals.

-

Promocionar i fomentar el voluntariat

-

Facilitar l’acció comunitària en el territori
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-

Contribuir a la igualtat d’oportunitats, a la promoció social i la individual,
a la millora de les condicions de vida de les persones.

-

Fomentar la convivència en els territoris amb major risc de vulnerabilitat.

-

Difondre els valors dels drets humans, dels drets civils i dels
mecanismes de garantia contra la discriminació.

-

Prevenir i atendre els riscos de les
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.

-

Contribuir a la formació de les persones en els àmbits de competència
de l’Ajuntament i de Creu Roja.

-

Promocionar els col•lectius més afectats per la crisi econòmica,
persones en atur, en risc d’exclusió, social, etc., potenciant la formació
ocupacional i la reinserció sociolaboral.

persones

assistents

a

Tercer.- L’ajuntament de Terrassa té plena capacitat per establir acords de col·laboració
amb les entitats del tercer sector, en la forma i limitacions que estableixen tant la legislació
vigent en matèria de règim local com la legislació sectorial aplicable.
Quart.- Creu Roja, en el marc del seu objectiu institucional, pot desenvolupar qualsevol
tipus d’activitat relacionada amb les seves finalitats específiques. Per això Creu Roja
disposa d’una infraestructura i un capital humà amb capacitat de mobilització i de resposta
ràpida en situacions de necessitat de la població.
ACORDEN
Primer.- L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja és la concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar el 2014 que es
detallen a continuació:
1. Atenció i suport a la infància, les dones, els joves i la gent gran.
2. Convivència i drets humans.
3. Punt de trobada: Atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de
personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar
i, en concret, en el compliment de règim de visites dels fills i filles establert per als
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela
per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.
4. Impulsar i gestionar el Centre Logístic de Distribució Social d’Aliments, com a espai físic i conceptual- de treball conjunt per a totes les entitats que fan distribució d’aliments,
i que permeti dignificar el treball de les entitats i facilitar la coordinació i el treball
cooperatiu.
5. Prevenció de riscos i atenció en primers auxilis en esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament de Terrassa.
6. Integració esportiva i foment de la pràctica de l’esport de persones amb discapacitats i
mobilitat reduïda.
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7. Formació per a pares, mares i educadors/es en temes d’interès.
8. Intervencions en cooperació internacional.
9. Manteniment òptim dels recursos humans –voluntaris, formadors i especialistes- i
materials de Creu Roja, per a la seva intervenció immediata en situacions d’emergència
a la ciutat.
10. Actuació ocupacional Enganxa’t.
Segon.- Creu Roja es compromet a:
1. Destinar els recursos necessaris per a la formació, supervisió i disponibilitat de les
persones voluntàries.
2. Mobilitzar els recursos materials de què disposi en cada moment.
3. Destinar els professionals específics que es requereixin, per a la intervenció,
dinamització, supervisió i coordinació dels projectes, en la part que s’acordi en cada cas.
4. Esmentar en les seves comunicacions, memòries, etc., la col·laboració d l’Ajuntament
de Terrassa.
Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
1. Destinar el personal propi disponible en cada cas, per a la supervisió i la coordinació
dels projectes, en la part que s’acordi en cada cas.
2. Destinar un màxim de 281.520,00 € per al desenvolupament dels projectes, fent servir
els mecanismes i instruments administratius més adients en cada actuació, que aniran a
càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost 2014 que es detallen en
l’annex 1.
3. Destinar els recursos materials disponibles i adients en cada cas.
4. Fer difusió de les accions realitzades, en la mesura de les seves possibilitats, esmentant
la col·laboració amb Creu Roja.
5. Destinar una persona de contacte per als assumptes relacionats amb la gestió d’aquest
conveni.
Quart.- Les aportacions municipals específiques, així com la forma de justificació, les
despeses elegibles, etc., per a cada actuació prevista a l’acord Segon d’aquest conveni, es
tramitaran amb el procediment administratiu que correspongui en cada cas.
Cinquè.- El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, o fins que finalitzi la tramitació de totes les
actuacions previstes, inclòs la justificació i pagament total.
Sisè.- El present conveni de col·laboració és de naturalesa administrativa i els conflictes que
es poguessin derivar de la seva aplicació s’haurà de sotmetre a la jurisdicció contenciós
administrativa.
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Setè.- Creu Roja reconeix que el present conveni no estableix cap mena de relació de
servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a
l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al
personal al seu servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes
en aquest conveni.
Vuitè.- Pel que fa al tractament i cessió de les dades que siguin necessàries, serà
d’aplicació la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de
desembre, el Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen
dades de caràcter personal, RD 994/99 d’11 de juny i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril,
de l’Agencia Catalana de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran
individualment del compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n
derivin.
I, en prova de conformitat, es signa el present conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc
i data indicats a l’encapçalament”
SEGON.- Els diferents projectes es realitzaran amb els tràmits i procediments administratius que
corresponguin, sense perjudici dels interessos d’altres entitats de la ciutat.
TERCER.- Notificar el contingut dels presents acords als interessats.

14. Ratificar la resolució núm. 3307 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori en data 10 d’abril de 2014 mitjançant la qual es compareix en el
recurs contenciós-administratiu 477/2013 interposat contra la resolució mitjançant la qual
es desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució 4857 de 20 de maig de
2013 a través de la qual es requeria al titular per a que en el termini d'un mes es procedís a
la neteja de la parcel·la sítia en el carrer del Mas Bellver i se li exigia el pagament de
169,95 euros en concepte de taxa per la incoació de l'expedient d'ordre d'execució. CORE
477/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 3307, de 10 d’abril de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 477/2013, interposat per la
lletrada Isabel, en nom i representació del Sr. Guillermo, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 17 de Barcelona, contra la Resolució número 8566 dictada en data 27 de setembre
de 2013 mitjançant la qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució
4857 de 20 de maig de 2013 a través de la qual es requeria al titular per a que en el termini d'un
mes es procedís a la neteja de la parcel·la cita en el carrer de la Carena del Mas Bellver de
Terrassa i se li exigia el pagament de 169,95 euros en concepte de taxa per la incoació de
l'expedient d'ordre d'execució.
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-477/2013,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona.
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15. Ratificar la Resolució núm. 3598 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori en data 28 d’abril de 2014 mitjançant la qual es
compareix en el recurs contenciós-administratiu 121/2014 interposat SA, contra l’Agència
de Residus de Catalunya, l’objecte del qual és impugnar la resolució del conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat de data 13 de gener de 2014 mitjançant la qual es
desestima el recurs d'alçada interposat contra la resolució de data 26 de setembre de 2012
del Director de l'Agència de Residus de Catalunya per la qual es declara un sòl
contaminat. CORE 121/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 3598, de 28 d’abril de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en nom de l’Ajuntament de Terrassa com a part interessada en el recurs
contenciós administratiu 121/2014 interposat per Metrovacesa, S.A. davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, contra l’Agència de Residus de Catalunya, l’objecte del qual
és la impugnació de la resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de data
13 de gener de 2014, mitjançant la qual es desestima el recurs d’alçada interposat per la
mateixa, contra la resolució de data 26 de setembre de 2012 del Director de l’Agència de
Residus de Catalunya per la qual es declara un sòl contaminat.
SEGON.- 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 núm. CORE 121/14
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el qual es
compareix.

16. Aprovació inicial avanç Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de
Terrassa. PLPG 3/2014.
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’Avanç del Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa.
SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat a informació pública durant el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província i a la premsa local, per tal de que puguin presentar les al•legacions que es considerin
oportunes. Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol•licitarà un informe a l’Oficina
Territorial d’Avaluació Ambientals dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

17. Donar compte de la Resolució núm. 3095 de data 28 de març de 2014 de la Regidora de
Medi Ambient i Sostenibilitat per la que s’accepta la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona en la modalitat de Recurs Tècnic per a la realització d’un Estudi de qualitat
de l’aire en dues zones del municipi de Terrassa. GNMA 13/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 3095, de 28 de març de 2014
i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en la realització de mesures in situ dels nivells de contaminació atmosfèrica dels eixos
de tràfic intens establerts en el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

18. Donar compte de la Resolució núm. 3733 de 29 d’abril de 2014 de la Regidora de Medi
Ambient i Sostenibilitat per la que es sol·licita al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya un ajut de 35.564,27 € per
l’execució del Pla Tècnic de gestió i millora forestal de les finques anomenades
Torrebonica, Can Bonvilar, Can Barba, Can Viloca i Centre Verge de Fàtima i un ajut de
2.541 € per l’arranjament dels vials anomenats Camí de Can Bogonyà i Cami Vell de
Terrassa a Sabadell. GNMA 32/2014.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 3733, de 29 d’abril de 2014 i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya un ajut de 35.564,27€, import total de l’actuació, IVA inclòs, per
l’execució del Pla tècnic de gestió i millora forestal de les finques anomenades Torrebonica, Can
Bonvilar, Can Barba, Can Viloca i Centre Verge de Fàtima, totes elles de titularitat municipal, per
part del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i de 2.541,00€, import total de l’actuació, IVA
inclòs, per a l’arranjament dels vials anomenats Camí de Can Bogonyà i Camí Vell de Terrassa a
Sabadell , tots ells de titularitat municipal, per part del Servei de Via Pública i Protecció Civil.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

19. Donar compte de la Resolució núm. 3711 de data 30 d’abril de 2014, per la qual
s’amplia el termini per a la presentació de proposicions per a l’adjudicació del contracte
de serveis de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques
de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la
instal·lació d’energies renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS
597/2014.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 3711, de 30 d’abril de 2014 i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Ampliar el termini per a la presentació de proposicions 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la data límit inicial (08/05/2014).
SEGON.- Publicar aquesta ampliació de termini en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona
(BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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20. Aprovar l’expedient de subministrament de plaques i suports de senyals de trànsit per
a la senyalització vertical dels carrers de la ciutat. ECAU 1853/2014.
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

Valor econòmic (VE) prestació inicial

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2014

57.851,24 €

-

-

2015

28.925,62 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
plaques i suports de senyals de trànsit per a la senyalització vertical dels carrers de la ciutat.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de vuitanta-sis mil set-cents setanta-sis euros amb vuitanta-sis cèntims (86.776,86 €),
l’IVA exclòs, i una durada del contracte d’un (1) any, a comptar des de la data de formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent cinc mil euros (105.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1224.13301.21000 del Pressupostos Municipal.
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.- Iniciar els tràmits administratius adients per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP.
SISÈ.- Designar responsable del contracte el cap de Tecnologia i Manteniment del Servei de
Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, que actualment és el Sr. Jose Mª. Cuadrado, 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.

21. Aprovar el programa de la Festa Major de Terrassa 2014. GESAD 42/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el programa de la Festa Major de Terrassa 2014, el qual s’adjunta:
Protocols de Festa Major - Formacions de Cultura Popular i Tradicional (marcades en color
salmó) i contractacions artístiques:
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PROVEÏDOR
Grup del Drac de Terrassa
Grup de Geganters de Terrassa
Nans de Terrassa
Bastoners de Terrassa
Cobla Principal de Terrassa
La Llançadora Associació Cultural
Associació Tons&Sons Terrassa
Gospel
Associació Gospel Vallès
Associació Singfonics Grup Vocal
Associació per a la Promoció
Cultural Indirecte
Associació Grup Filatèlic,
Numismàtic i de Coleccionisme

DIA
HORA
ACTUACIÓ
ACTUACIÓ
Baixada del Drac, Actes d’Inici, ,
4,5 i 6 /
Diverses
Cercavila, Correfoc, Ball de Plaça.
07/2014
Actes d’inici, Cercavila i Ball de
4,5 i 6 /
Diverses
Plaça
07/2014
Actes d’inici, Cercavila i Ball de
4,5 i 6 /
Diverses
Plaça
07/2014
Actes d’inici, Cercavila i Ball de
4,5 i 6 /
Diverses
Plaça
07/2014
Ballada de Sardanes
4 i 6 / 07/2014
Diverses
Actuació grup "Ministrils del Raval"
20:00, 11:30 i
4,6 i 7 /
actes tradicionals inici festa i sortida
22h
07/2014
ofici Festa Major i dilluns
respectivament
4/07/2014
Trobada de corals de gospel
21:30 h
OBJECTE

Trobada de corals de gospel
Trobada de corals de gospel
Diversos concerts locals - Espai
Vapor

4/07/2014
4/07/2014
4, 5 i 6
/07/2014

Concert Gois de Terrassa

507/2014

21:30 h

Exits Produccions i Management, SL

Concert Txarango

4/07/2014

22:00 h

Colla Diables de Terrassa

Espectacle "Raval infernal"

Grup del Drac de Terrassa

Espectacle “Raval Infernal”

Colla Bitxo de Terrassa

Espectacle "Raval infernal"

Colla de Diables Sant Pere Nord

Espectacle "Raval infernal"

La Troba Kung-Fú, S.L.U.

Concert La Troba Kung-Fú

Banda de Terrassa

Cercavila Festa Major i Concert

Trabucaires de Terrassa

Cercavila i Matinades

Bastoners de Sant Pere
Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
Agrupació Sardanista ASERT

4/07/2014
4/07/2014
28/06/2013
28/06/2013
4/07/2014

Grallers de Matadepera
Papallona de Sant Pere
Ball del Serrallonga
Minyons de Terrassa
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Diverses

22:30 h
22:30 h
22:30 h
22:30 h
24:00 h

5 i 6/07/2014 18:00 h i 23:00 h
5 i 6/07/2014

Cercavila Festa Major

5 /07/2014

Cercavila Festa Major

5 /07/2014

Cercavila Festa Major

5 /07/2014

Cercavila Festa Major i Ballada

5 i 6/07/2014

Cobla Ciutat de Terrassa

Esbart Egarenc

22:30 h
23:30 h.

18:00 h i 08:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h i 20:00 h

Cercavila Festa Major i Danses
Tradicionals

5 i 7/07/2014

Cercavila Festa Major

5 /07/2014

Cercavila Festa Major

5 /07/2014

Cercavila i Ball de Serrallonga

5 i 7/07/2014

Cercavila Festa Major, Castells de
Vigília i Exhibició Castellera

5 i 6/07/2014

18:00 i 20:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 i 18:00 h
18:00 i 12:30 h

LLOC
ACTUACIÓ
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Raval de
Montserrat i
plaça Vella
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Vapor
Ventalló
Seu d’Ègara
Parc dels
Catalans
Raval de
Montserrat
Raval de
Montserrat
Raval de
Montserrat
Raval de
Montserrat
Plaça Vella
diferents
carrers i
Raval
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers i Pssg
Vapor Gran
Diferents
carrers i Parc
Catalans
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers, Pl.
Vella i Raval
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Castellers de Terrassa
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Pàjara de Terrassa
Colla Bitxo del Torrent Mitger
Colla de Diables Balrogs
Drac Baluk Astharot i Diables de Ca
n’Aurell
Diables de Sant Pere Nord
Diables de Terrassa
Diables de La Maurina
Colla Joves Diables de Sant Llorenç
Diabòlics d’Ègara
Drac i Bruixes de Can Boada
Associació de Dones Montserrat
Roig
Societat Coral Joventut Terrassenca
Amics de l’Opera i Sarsuela de
Terrassa

Cercavila Festa Major, Castells de
Vigília i Exhibició Castellera

5 i 6/07/2014

Exhibició Castellera
Cercavila i Correfoc

6/07/2014
5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila i Correfoc

5/07/2014

Cercavila

18:00 i 12:30 h

5/07/2014

12:30
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 i 23:00 h
18:00 h

Diferents
carrers, Pl.
Vella i Raval
Raval
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers

Exhibició Ball Country

5/07/2014

19:00 h

Pl. Progrés

Concert

5/07/2014

20:00 h

Casa Alegre

Concert

5/07/2014

22:00 h

Casa Alegre

Orquestra Terrassa 48

Concert OCT 48

5/07/2014

23:00 h

Espectacles La Traca, SL

Concert Chenoa

5/07/2014

00:30 h

7Sis Produccions, S.C.P.

Concert Kayo Malayo

5/07/2014

23:30 h

Meridiana Producciones, S.L.U.

Concert Pony Bravo

5/07/2014

23:30 h

Coral Nova Egara

Concert

06/07/2014

19:00 h

Gente de Tango

Nochecita de Tango

29/06/2013

22:00 h

Producciones Musicales Cersa, S.L
Musics de Catalunya, S.C.C.L.

Concert Duo Dinamico
Concert Orquestra La Selvatana

5/07/2014
5/07/2014

22:30 h
00:00 h

Tema Events, SL

Concert El Biri

6/07/2014

22:00 h

Petxina Lliure, S.C.P.

Concert Oques Grasses

6/07/2014

01:30 h

Francesc Vallès Fuster

Ofici Solemne – Cor Juvenil del
CMMM

6/07/2014

10:00 h

Centro Cultural Unión Extremeña de
Terrassa
Agrupació Musical San José de
Terrassa
Ball Vallès
Centro Aragonés de Terrassa
Irmandade Galega O Noso Lar
Coordinadora d'entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa
Terrassahoppers
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Espectacle "Folklore extremeny"

05/07/2014

19:00 h

Raval de
Montserrat
Parc dels
Catalans
Parc de
Vallparadís
Plaça Vapor
Ventalló
Casa Alegre
Torre del
Palau
Plaça Nova
Plaça Vella
Parc de
Vallparadís
Parc de
Vallparadís
Catedral St.
Esperit
Amfiteatre

05/07/2014
05/07/2014

22:00 h
20:00 h

diferents
carrers
Parc Sant
Jordi
Amfiteatre
Amfiteatre

Espectacle "Folklore andalús"

6/07/2014

19:00 h

Plaça Nova

Ballada

06/07/2014

00:00 h

Torre del

Espectacle "Cercavila Musical"
Demostració de balls amb cadira de
rodes
Espectacle "Danses Aragoneses"
Espectacle "Folklore Gallec"

06/07/2014
06/07/2014

18:00 h
19:30 h
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Palau
Parc dels
RGB Music, SL
Concert Els Pets
00:00 h
Catalans
Fundació Romea
Miquel Pujadó
6/07/2014
22:30 h
Casa Alegre
Pickpocket, SL
Sanjosex
6/07/2014
20:00
Plaça Vella
Barcelona Animació, S.L.
B-Funk
6/07/2014
22:30
Plaça Vella
Arts Managers, S.L.
Se Atormenta una Vecina
6/07/2014
01:00 h
Plaça Vella
Espectacles La Traca, SL
Concert Pitingo
6/07/2014
23:00 h
Plaça Nova
Plaça del
Bitxo del Torrent Mitger
Espectacle de Foc
06/07/2014
00:00 h
Progrés
Associació Ball de Serrallonga de
diferents
Espectacle "Ball de Serrallonga"
07/07/2014
18:30 h
Terrassa
carrers
Música Gran
Cantada
07/07/2014
19:00 h
Amfiteatre
Discmedi, S.A.
Concert Okey OK
07/07/2014
20:00 h
Plaça Nova
Parc dels
Espectacle "Danses traidcionals dels 07/07/2014
20:00 h
Esbart Dansaire del Vallès
països catalans"
Catalans
La Llançadora Associació Cultural
Ministrils, 25 Anys
07/07/2014
22:00 h
Plaça Vella
Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70
Gala de Circ
08/07/2013
19:00 h
Pl. Vella
Associació Bastoners de Terrassa
Manflinaires de Terrassa
09/07/2014
19:00 h
Pl. Vella
Actuació "Cobla Sant Jordi - Ciutat
09/07/2014
Pl. Ricard
Associació Cultural Dos per Quatre
22:30 h
de Barcelona"
Camí
Grup d’Havaneres i Cançó Marinera
09/07/2014
Pl. Lluís
Concert Havaneres
23:00 h
Vallparadís
Companys
diferents
Pirotècnia Zaragozana, SA
Diferents espectacles pirotècnics 4 al 09/07/2014 Diferent horaris
carrers
6/07/2014

SEGON.- Que s’autoritzi la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i pels
imports següents que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 3451.33403.22799 i
0111.91201.22601 del pressupost municipal:
CONTRACTES ARTÍSTICS:

Pirotècnia Zaragozana, SA

A-50028398

IMPORT amb
EXCEMPTS
IVA
d’IVA
9.917,36 €
12.000,00 €

La Troba Kung-Fú, S.L.U. – (La Troba Kung-Fú)

B-64594690

6.000,00 €

7.260,00 €

Petxina Lliure, S.C.P. – (Oques Grasses)

J-66239252

3.000,00 €

3.630,00 €

3451,33403,22799
3451,33403,22799

B-66145756

11.000,00 €

13.310,00 €

3451,33403,22799

Tema Events,S.L. – (El Biri)

B-64952286

1.652,90 €

2.000,00 €

3451,33403,22799

Espectacles La Traca, SL – (Chenoa)

B-25258633

22.000,00 €

26.620,00 €

3451,33403,22799

G-63798417

800,00 €

PROVEÏDOR

NIF

IMPORT
sense IVA

PARTIDA
3451,33403,22799

Èxits Produccions i Management S.L. – (Txarango)

Associació Tons&Sons Terrassa Gospel
Coordinadora de Entitats de Cultura Andalusa de G-62121405
Terrassa
G-64690365
Associació Gospel Vallès
G-65792947
Associació Singfonics Grup Vocal
Producciones Musicales Cersa, S.L. – (Duo B-78696226
Dinamico)
B-25258633
Espectacles La Traca, SL – (Pitingo)

E

1.100,00 €

3451,33403,22799
3451,33403,22799

E
800,00 €
800,00 €

E

3451,33403,22799

E

3451,33403,22799

28.000,00 €

33.880,00 €

3451,33403,22799

15.000,00 €

18.150,00 €

3451,33403,22799

7Sis Produccions, S.C.P. - Kayo Malayo

J-55134597

2.000,00 €

2.420,00 €

3451,33403,22799

Meridiana Producciones, S.L.U. – (Pony Bravo)

B-91988279

3.000,00 €

3.630,00 €

3451,33403,22799
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Zig Zig Zug, S.L. – (Rafa Valls)

B-55087506

Barcelona Animació S.L. – (B-Funk)

B-59747980

RGB MUSIC S.L. – (Els Pets)

B-17541509

Francesc Vallès Fuster - Cor Juvenil del CMMM

39154138-L

600,00 €

726,00 €

3451,33403,22799

2.000,00 €

2.420,00 €

3451,33403,22799

10.000,00 €

12.100,00 €

3451,33403,22799

1.000,00 €

1.210,00 €

3451,33403,22799

B-60731767
Arts Managers, S.L. – (Se Atormenta una Vecina)
Associació per a la Promoció Cultural Indirecte – G-63770390
(Espai Vapor)
B-17781915
Pickpocket SL- (Sanjosex)

4.000,00 €

4.840,00 €

Amics de l’Opera i Sarsuela de Terrassa

G-65868838

500,00 €

E

3451,33403,22799

Irmandade Galega O Noso Lar

G-58348749

250,00 €

E

3451,33403,22799

Centro Cultural Unión Extremenya de Terrassa

G-59871855

250,00 €

E

3451,33403,22799

Discmedi, S.A. – (Okey OK)

A-58979246

1.240,00 €

1.500,00 €

3451,33403,22799

Fundació Romea

G-62612924

3.000,00 €

3.630,00 €

3451,33403,22799

G-62415427
Orquestra de Cambra Terrassa 48
El Generador Turisme i Cultura, S.L. – (Ministrils G-65274185
Aniversari)
V-61440707
Centro Aragonés de Terrassa

2.000,00 €

250,00 €

E

3451,33403,22799

Associació Cultural de Circ Tub d'Assaig 7'70

G-65190431

5.000,00 €

E

3451,33403,22799

Colla Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa

V-58686866

1.450,00 €

E

3451,33403,22799

IMPORT amb
EXCEMPTS
IVA
d’IVA
5.000,00 €
E

PARTIDA
0111.91201.22601

7.500,00 €
3.000,00 €

2.300,00 €

3451,33403,22799
E

3.630,00 €

3451,33403,22799
3451,33403,22799

E
2.784,00 €

3451,33403,22799
3451,33403,22799

20.700,00€

Total Contractacions exempts d’IVA
Total Contractacions amb IVA

155.740,00€

TOTAL CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES

176.440,00€

CONTRACTES FORMACIONS DE CULTURA POPULAR:

PROVEÏDOR
Colla Jove Xiquets de Tarragona

NIF

IMPORT
sense IVA

Colla de Diables Balrogs

G-60540069

600,00 €

E

0111.91201.22601

Colla Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa

V-58686866

600,00 €

E

0111.91201.22601

Colla Diables de St Llorenç

G-58358433

600,00 €

E

0111.91201.22601

Diables de Terrassa

G-59106187

600,00 €

E

0111.91201.22601

Grup del Drac de Terrassa

G-58990029

750,00 €

E

0111.91201.22601

Entitat Cultural de la Pàjara de Terrassa

G-59679266

600,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Juvenil Drac Baluk Astarot i Diables
de Ca N'Aurell

G-61191771

600,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Diables Maurina de Terrassa

G-65566606

600,00 €

E

0111.91201.22601

Colla Jove Diables de Sant Llorenç

G-65996118

600,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Diabòlics d’Ègara

G-65954083

600,00 €

E

0111.91201.22601

Grup del Drac de Terrassa (Raval Infernal)

G-58990029

6.000,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Músics Singulars de Terrassa (Cobla
Ciutat de Terrassa)

G-63043384

1.385,00 €

E

0111.91201.22601
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Cobla La Principal de Terrassa

G-61425187

950,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Cultural Dos per Quatre /Cobla Sant
Jordi

G-17734948

1.200,00 €

E

0111.91201.22601

Esbart Dansaire del Vallès

G-58815440

650,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Trabucaires de Terrassa

G-65412819

300,00 €

E

0111.91201.22601

Diables i Bruixes de Can Boada

G-59301309

200,00 €

E

0111.91201.22601

Joan Salvador Fabregat (presentación actes
protocolaris)

39.168.276-N

250,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Filatèlica, Numismàtica i del
Col·leccionisme (Goigs de Terrassa)
Coordinadora de Grups de Cultura Popular i
Tradicional Catalana de Terrassa

G-58126459

500,00 €

E

0111.91201.22601

G-65521262

1.000,00 €

E

0111.91201.22601

La Llançadora Associació Cultural – Ministrils del G-65274185
Raval

1.800,00 €

E

0111.91201.22601

G-60889623

600,00 €

E

0111.91201.22601

Grup d'Havaneres Vallparadís – Grup Havaneres G-60882693
Vallparadís
Grallers de Matadepera
G-60392354

600,00 €

E

0111.91201.22601

Associació Bastoners de Terrassa - Manflinaires

Músics Catalunya SCCL - Orquestra Selvatana

F-17678640

495,87 €

600,00 €

0111.91201.22601

7.500,00 €

9.075,00 €

0111.91201.22601

26.585,00

Total Contractacions exempts d’IVA

9.675,00

Total Contractacions amb IVA

36.260,00
TOTAL FORMACIONS CULTURA POPULAR

TERCER.- Que s’autoritzi la contractació de la infraestructura i seguretat que es relacionen a
continuació i pels imports següents que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
3451.33403.22609 i la 3451.33403.22701 del pressupost municipal:
PROVEÏDOR
Subministraments Industrials SM SL
tanques metàl.liques)
Racom 2000 SL, -

NIF
- (lloguer B-61855789

( lloguer walkie talkies)

IMPORT AD
PARTIDA
2.500,00 3451,33403,22609

B-63085419

1,000,00 3451,33403,22609

Subministres Industrials SM, SL (lloguer B-61855789
camerinos diferents espais)
Poly Klyn, SL (Lloguer cabines sanitàries)
B-60484904

4.500,00 3451,33403,22609

Grupo Nordeste Servicios Integrales,2003 S.L. - B-65631962
(Carpes Jove)
TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
3451.33403.22609
Grupo Nordeste Servicios Integrales,2003 B-65631962
S.L.,2003 S.L. - (Espai Jove)
Grupo Nordeste Servicios Integrales,2003 S.L. B-65631962
S,2003 S.L. (Escenaris FM)
TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
3451.33403.22701
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4.000,00 3451,33403,22609
5.000,00 3451,33403,22609
17.000,00 €

9.097,00 3451,33403,22701
3.300,00 3451,33403,22701
12.397,00 €
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ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

QUART.- Aprovar l’obertura d’una Bestreta de Caixa fixa no reintegrable al compte de l’Àrea de
Serveis a les Persones número 0182 6035 47 0201562051, sent la persona habilitada la senyora
M. Carmen Martinez Sans, per un valor total de set mil cinc-cents euros (7.500,00 €), que anirà a
càrrec de les següent aplicació pressupostària i per l’import que s’indica a continuació:
3451.33403.22609

7.500,00 €

CINQUÈ.- L’espectacle teatral que es farà el diumenge, 6 de juliol de 2014, en el marc de la
Festa Major, té un preu d’entrada de 2 € segons el previst a la ordenança fiscal número 1.3 en
l’annex 12 que fixa el preu públic per l’entrada als espectacles de Festa Major de l’Amfiteatre del
Parc de Sant Jordi. També s’aplicarà el mateix preu a aquells espectacles que en règim de
recuperació de la taquilla es contractin amb entitats i/o grups locals de la ciutat de Terrassa.
SISÈ.- Designar a Pietat Hernández, directora de Serveis de Cultura, com a responsable del
contracte d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP.
SETÈ.- Notificar el contingut d’aquest acord a les empreses i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

22. 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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