ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

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

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor

Altres assistents

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

12/2014

20-JUNY-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint de juny 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.
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 6 de juny de 2014. (Reunió 11/2014)
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 6 de juny de 2014 (Reunió
11/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 489/2013
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 persona assenyalada, 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 de nom Kaira i de raça
staffordshire terrier, incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i
tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l'article 3.1 de la llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 696/2013
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 persona assenyalada de Terrassa, una sanció de tres mil cinc-cents
euros (3.500 €), 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, relativa al seu gos amb microxip
985120032906005, 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 mateixa llei, tenint en compte
la seva intencionalitat de seguir essent propietari d’un gos de raça considerada com a
potencialment perillosa sense complir amb l’obligació legal d’obtenir la documentació habilitadora
per a la seva tinença.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

4. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 703/2013
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 persona assenyalada, 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
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d’ús públic en general el dia 15 de desembre de 2013, 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.

5. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 715/2013
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 persona assenyalada, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment
perillosa sense lligar a la via o espai públic el dia 20 de desembre de 2013, 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.

6. Desestimar les al·legacions formulades pels membres del Comitè d’Empresa de TMESA
i delegats sindicals d’UGT i USOC, en representació de tots els treballadors de TMESA,
contra l’acte d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu públic i
urbà de viatgers de Terrassa. ECAS 9663/2013
Un cop anunciat l'epígraf per part de la Presidència, fa ús de la paraula la Sra. Carme Labòria a
l'objecte d'informar en relació als antecedents i contingut de la proposta. També assenyala que
aquesta setmana ha estat comunicat a l'Ajuntament que s'ha interposat per part d'un dels
licitadors, recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, havent-se requerit
una determinada documentació i l'informe de l'òrgan de contractació amb l'enumeració succinta
dels fets, les disposicions aplicables i la motivació de la decisió que fou adoptada. Els membres
de la Junta de Govern es donen per assabentats i conformes amb la informació lliurada.
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 formulades pels membres del Comitè d’Empresa de
TMESA i delegats sindicals d’UGT i USOC, en representació de tots els treballadors de TMESA,
contra l’acte d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu públic i urbà
de viatgers de Terrassa, d’acord amb el que s’ha exposat en el cos de la resolució.
SEGON.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als membres del Comitè d’Empresa de
TMESA i delegats sindicals d’UGT i USOC, i als departaments de l’Ajuntament que correspongui
perquè la facin efectiva.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 3

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

7. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat
Autònoma de Barcelona referent al Campus Ítaca.
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 la Universitat
Autònoma de Barcelona referent al Campus Ítaca, el text íntegre del qual es transcriu a
continuació:
REUNITS
D’una banda, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de
Barcelona, (d’ara endavant UAB), en ús de les facultats derivades de l’article 75 dels Estatuts
de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector mitjançant el Decret
64/2012, de 12 de juny, de la Generalitat de Catalunya i publicat en el DOGC nº 6149 de 14
de juny de 2012.
I, de l’altra, el senyor Amadeu Aguado i Moreno, com a Tinent d’Alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, en ús de les competències delegades
per decret de l’Alcaldia-Presidència número 11755 de data 12 de desembre de 2012 amb
domicili a Terrassa, Raval de Montserrat 14-20, codi postal 08221, amb NIF P-0827900-B
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN
Que ambdues institucions estan interessades en potenciar un programa socioeducatiu per a
estudiants de secundària.
Que en aquesta línia, la Universitat Autònoma de Barcelona realitza, des del mes de
setembre de 2004, un projecte socioeducatiu per a estudiants de secundària, denominat
Campus Ítaca, que té per objectius estimular a l’alumnat a continuar estudiant després
d’acabar l’etapa d’educació secundària obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de
comunicació i ser un espai de convivència entre l’alumnat d’entorns socials diversos.
Que vista la conveniència d'aquesta cooperació, cal establir un marc d'actuació al qual facin
referència les successives accions que es portin a terme en aquest respecte.
Per tant acorden subscriure el present conveni de col·laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera. Constitueix l’objecte d’aquest conveni de col·laboració emmarcar l’actuació entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Regidoria d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa
en la participació en el projecte Campus Ítaca de la UAB.
Segona. Les finalitats d’aquest conveni són:
La participació en el projecte Campus Ítaca de 24 alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3er curs d'Ensenyament Secundari Obligatori.
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- La col·laboració dels Instituts d'Ensenyament Secundari Santa Eulàlia, Can Jofresa i Egara
de Terrassa.
Tercera. L’Ajuntament de Terrassa farà una aportació de 3.720 euros per a la participació dels
24 alumnes al proper Campus Ítaca 2014, que consistirà en una estada diürna de nou dies els
mesos de juny i juliol al campus de la UAB, a raó de 155€ per alumne a l’exercici 2014, import
que es revisarà i s’actualitzarà, si s’escau, en futurs exercicis.
Quarta. L’organització del Projecte Campus Ítaca es durà a terme per la Universitat Autònoma
de Barcelona (a través de l'Institut de Ciències de l'Educació i de la Facultat de Ciències de
l’Educació).
Cinquena. Per a cada edició, es farà arribar prèviament un document amb el programa a
seguir, i posteriorment un resum de la memòria. La Universitat Autònoma de Barcelona haurà
de presentar la memòria del projecte i la justificació econòmica de les despeses mitjançant la
presentació de factures abans del 31 de desembre de 2014.
Sisena. El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura
fins el 31 de desembre de 2014.
Setena. L’incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni de col·laboració per
qualsevol de les parts, facultarà l’altra per demanar rescabalament de danys i indemnitzacions
de perjudicis a què es refereix la legislació vigent.
Vuitena. Les controvèrsies, reclamacions i discrepàncies que puguin sorgir referides al
present conveni, seran resoltes en primer terme mitjançant la negociació, presidida per la
bona voluntat entre les parts. En cas de persistir el conflicte, serà sotmès a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni de col·laboració en el lloc
i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.
SEGON.- Aprovar la despesa de tres mil set-cents vint euros (3.720’- €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4423/49203/48900 del pressupost municipal vigent.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la part interessada i als departaments que correspongui
per al seu coneixement i compliment.

8. Ratificar la Resolució núm. 4825 de 16 de maig de 2014, per la qual s’aprova la minuta
del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona
per al desenvolupament del “Programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes 2014”
INSU 03/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 4825, de 16 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 la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del “Programa de suport a les comunitats de
veïns i veïnes 2014”
SEGON.- Acceptar l’aportació de 52.750,- € prevista a la minuta del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa
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Suport a les comunitats de veïns i veïnes de Terrassa durant el 2014, que gestiona el Servei de
Ciutadania i Drets Civils, amb el detall següent:

ACTUACIÓ

PRESSUPOST INICIAL 2013
Contractació de personal de
dinamització, acompanyament i
seguiment

66.839,00 €

Programa de Suport a les comunitats de Altre personal
veïns i veïnes (Codi XBMQ 14/Y/101250)

43.222,00
5.500,00 €

Despeses indirectes

115.561,00 €

TOTAL

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

APORTACIÓ MUNICIPAL

ALTRES
INGRESSOS
PREVISTOS

52.750,- €

62.811,00 €

0,00 €

TERCER.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al següent compte pressupostari:
SERVEI

CONCEPTE

COMPTE D’INGRÉS

IMPORT TOTAL

Ciutadania i Drets Civils

Foment de la convivència

46100.23106

52.750,-€

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

9. Ratificar la Resolució núm. 4980 de data 28 de maig de 2014, per la qual s’aprova
sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat col·laboradora en
la distribució, lliurament i gestió dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014-2015.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 4980, de 28 de maig de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, lliurament i la gestió dels ajuts de menjador per al curs escolar
2014-2015.
SEGONS.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social per què pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris
per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles
errors materials, si es donés el cas.
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TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
talleristes per a l’Escola Municipal de la Llar. ECAS 2705/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, exclòs l’IVA:

Any
2014
2015

Durada inicial
Durada
23 de setembre a 23 de desembre
7 de gener a 27 de març
7 d’abril a 22 de juny

Eventuals pròrrogues
Despesa

Durada

Despesa

9.614,00 €

-

-

19.228,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de talleristes
per a l’Escola Municipal de la Llar.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació d’aquest contracte, amb un pressupost base de
licitació de vint-i-vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros (28.842,00 €), exclòs l’IVA, i una durada
del contracte d’un any, a comptar des de la data de la seva formalització. El preu d’aquest
contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu d’hora per tallerista.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, onze mil sis-cents trenta-dos euros amb noranta-quatre cèntims (11.632,94 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 3422.32501.22799 del Pressupost
Municipal vigent.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors,
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant la publicació d’un anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la
responsable de les Escoles Municipals, que actualment és la Sra. Anna Llongueras, a la qual
correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

11. Acceptar una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat
de Catalunya, per a la producció del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) i
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2014. INSU 15/2014
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.- Acceptar l’aportació de 308.443,00 €, atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural de la Generalitat de Catalunya, per l’activitat de producció del CAET (Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa) i Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2014.

SEGON.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al següent compte pressupostari:
SERVEI

CONCEPTE

COMPTE D’INGRÉS

IMPORT TOTAL

Cultura

Producció del CAET i Festival
TNT

3451 45060 33501

308.443,00 €

12. Acceptar el recurs econòmic de la Diputació de Barcelona consistent en fons de
prestació destinats al finançament de l’àmbit de benestar social 2014. INSU 17/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’import de 492.475,95 €, de suport econòmic consistent en fons de prestació
destinats al “Finançament de l’àmbit de benestar social” 2014, corresponent a 2.29 € per
215.055 habitants segons l’INE de l’1 de gener del 2013. (Codi XGL 14/Y/101415).

SEGON.- Ingressar l’import de 492.475,95 €, als comptes pressupostaris següents:

Import
18.000,00
150.000,00
15.056,00
309.419,95
492.475,95

Compte pressupostari
3413.45100.31303
3313.46100.23301
3313.46100.23104
3313.46100.23103

Concepte: Transferència Diputació
Promoció de la salut
Ajut a domicili
Projectes de suport
Serveis Bàsics
TOTAL FINANÇAMENT

TERCER.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de
referència.

13. Acceptar la concessió de recursos econòmics que s’han d’executar en el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, de la Diputació de Barcelona
atorgada a l’Ajuntament de Terrassa, en el marc del règim regulador i la convocatòria del
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per import total de
62.510,0 8€, per als programes, recursos i actuacions que es detallen relacionats amb el
servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la concessió de recursos econòmics que s’han d’executar en el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, de la Diputació de Barcelona atorgada
a l’Ajuntament de Terrassa, en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per import total de seixanta-dos mil
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cinc-cents deu euros amb vuit cèntims (62.510,08€), per als programes, recursos i actuacions
que es detallen a continuació:
DESCRIPCIÓ DEL
PROJECTE /
ACTUACIÓ

Altres
Observacions

ATORGAT

Sens ibilització,
participació i
divulgació
Organització de
ambiental.
l'EcoForum 2014
Activitats de
sensibilització i
educ ació ambiental

1.689,00

Implantació de
mes ures de ges tió
sostenible
ambiental i
econòmica

Caldera biomassa
pel Casal de Can
Palet de Vista
Alegre

6.100,00

Manteniment del
programa del
CAADCT (tinença
Animals de
companyia (gossos responsable
i gats)
d'animals
domèstics i de
companyia)

14.079,00

Sanitat ambiental

Programa
prevenció
Legionel·losi,
Desratització de la
ciutat i Combatre
plagues d'aus
urbanes

14.608,58

Seguretat
alimentària

Programa de
control per la
seguretat
alimentària

26.033,50

62.510,08

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

14. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l’actuació del
Procés Àgora Terrassa – Eixos i diàlegs, per un import de 21.276 €, corresponent a l’Àrea
de Presidència.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en sessió de Junta de
Govern el passat 29 de maig, per a l’actuació i l’import que tot seguit es relacionen:
Actuació
Procés Àgora Terrassa – Eixos i diàlegs

Acta Junta Govern Local

Subvenció concedida €
21.276,-
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

15. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l’actuació del Pla
de Sensibilització – Terrassa Solidària 2014, per un import de 18.000 €, corresponent a
l’Àrea de Presidència.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en sessió de Junta de
Govern el passat 29 de maig, per a l’actuació i l’import que tot seguit es relacionen:
Actuació
Actuacions Pla de SensibilitzacióTerrassa Solidària 2014

Subvenció concedida €
18.000,-

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

16. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president

Acta Junta Govern Local
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