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
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Eva Herrero i Alonso
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats

03/2014

7-FEBRER-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data set de febrer 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.

Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno

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. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 24 de gener de 2014. (Reunió 02/2014)
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 24 de gener de 2014 (Reunió
02/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Requerir per a que procedeixi a l’enderroc de les obres executades a la finca
emplaçada al c/ Guipúscoa, núm. 31, que són il·legalitzables. SODI 13/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu, acordat mitjançant la resolució núm. 8540 de 27 de setembre de 2013, i en
conseqüència acordar l’obertura del procediment de restauració de l’article 206.1 de la Llei
d’urbanisme, respecte de les obres executades il•legalment, a la finca emplaçada al De
Guipúscoa, d’aquesta ciutat , consistents en la construcció , en el terrat a nivell de la planta
sotacoberta de l’edifici, d’un cobert de fusta comportant una ampliació de l’edificació preexistent
en volumetria disconforme.
SEGON.- Requerir al Sr. Juan Carlos, per tal que en el termini d’un mes, procedeixi a la
restitució de la realitat física alterada, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment
executades a la finca de la seva propietat. Les mesures de restauració van dirigides a deixar la
finca en les condicions inicials en què es trobava abans d’efectuar les obres, enderrocant la
totalitat de les obres il•legalment executades.
TERCER.- Requerir a l’interessat per a que aporti, dins el mateix termini d’un mes un certificat,
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, així com un reportatge
fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir al Sr. Juan Carlos que en cas d’incompliment del termini establert al respecte,
s’acordarà, per part d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present expedient
administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives 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 , a càrrec de
les persones interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador
CINQUÈ.- Donar audiència a l’interessat per un termini de QUINZE DIES, d'acord amb allò que
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per tal que, si ho consideren oportú, al·legui tot allò que estimi
convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració acordada.
SISÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

3. Desestimar el recurs de reposició interposat en relació a les al•legacions presentades
contra l’ordre d’enderroc acordada mitjançant l’acord de la Junta de Govern de data 06 de
setembre de 2013 pel qual es requeria a restituir el canvi d’ús de local a habitatge de la
finca emplaçada al c/ Matagalls, núm. 2 baixos. SODI 84/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel Senyor Antonio Jaime, el
dia 24 de desembre de 2013, en virtut dels arguments esgrimits en la part expositiva d’aquesta
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resolució, confirmant en tot els seus extrems el dictamen acordat per la Junta de Govern Local
de data 22 de novembre de 2013, i per tant declarant l’ordre municipal de restauració, de data 6
de setembre de 2013, ferma en via administrativa.
SEGON.- Declarar innecessari acordar la suspensió de la tramitació de l’ordre de restauració
sol•licitada pel Sr. Antonio Jaime, en virtut de l’article 111 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
TERCER.- Advertir al Sr. Antonio Jaime que en cas de l’incompliment del termini d’un mes
establert mitjançant l’acord municipal, de data 22 de novembre de 2013, per a dur a terme les
obres de restauració, l’Ajuntament acordarà l’execució forçosa del present procediment
administratiu i li imposarà una multa coercitiva d’ entre 300 euros fins a 3.000 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, al
seu càrrec, en virtut de l’article 206 (amb les modificacions de la Llei 3/2012 , del 22 de febrer)
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
QUART.- Notificar el contingut del present acord municipal a la part interessada.

4. Imposar una sanció per infracció donada la reiteració de la comissió de la infracció
consistent en portar gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense
morrió a la via pública. IPMA 556/2013.
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 Israel Jacob, 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, donada la reiteració 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 27 de setembre 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. Ratificar la Resolució núm. 602 de data 20 de gener de 2014 per la qual es corregeix
l’error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que ha
de regir l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 48
mesos, sense opció de compra, de quinze (15) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de
Gestió de l’Espai Públic. ECAU 9836/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 602, de 20 de gener de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Corregir l’error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) que ha de regir l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant
48 mesos, sense opció de compra, de quinze (15) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de
Gestió de l’Espai Públic, següent:
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A la clàusula desena del PCAP, on diu: “l’empresa adjudicatària ha de lliurar els vehicles a
l’Ajuntament de Terrassa com a molt tard l’1 de març de 2014, un cop matriculats a nom de
l’adjudicatari i amb els impostos corresponents pagats.”, ha de dir: “l’empresa adjudicatària ha de
lliurar els vehicles a l’Ajuntament de Terrassa dins del termini de cinc (5) mesos a comptar des
de la formalització del contracte, un cop matriculats a nom de l’adjudicatari i amb els impostos
corresponents pagats.”
SEGON.- Publicar aquesta correcció d’error en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el
perfil de contractant de l’Ajuntament. La correcció d’error s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí oficial de la Província
de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament. La publicació de la correcció
d’error determina un nou termini per a la presentació de proposicions, de quaranta (40) dies
naturals, comptats a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE.
TERCER.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.

6. Aprovació de l’adhesió via addenda al conveni de col·laboració entre l’administració
general de l’estat, a través del Ministeri de Industria, Energía y Turismo (Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) i la Diputació de Barcelona per
l’establiment de punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) integrats en la xarxa
CIRCE.
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’adhesió al “Convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección General de Industria y
de la pequeña y mediana empresa) y la Diputacion Provincial de Barcelona para el
establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación-pait integrados en la red
CIRCE con el Ayuntamiento de Terrassa”, mitjançant l’addenda que es transcriu a continuació:
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
(DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) Y LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS
DE ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN-PAIT INTEGRADOS EN LA RED CIRCE,
CON EL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
En Barcelona, a
REUNIDOS
De una parte, Don Luis Valero Artola, Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 64/2012 de
5 de Enero de 2012, actuando por delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, según
el apartado séptimo, punto 1.a) de la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo y la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.
De otra parte, el Ilmo. Sr. Ferran Civil Arnabat, Vicepresidente 1° y Presidente Delegado del Área
de Desarrollo Económico Local de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, y facultado por
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la Refundida 1/2014, sobre nombramientos, delegación de competencias y atribuciones de los
órganos diferentes del Pleno, publicada en el BOPB de fecha 23 de diciembre de 2013; asistido
por la Secretaria Delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtud de las facultades conferidas
por el Decreto de la Presidencia de la Corporación de fecha 16 de diciembre de 2013 publicada
en el BOPB de fecha 13 de enero de 2014.
De otra parte el Sr. Amadeu Aguado i Moreno, Teniente de Alcalde del Área de Promoción
Económica e Innovación, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Terrassa,
cargo que ostenta en virtud del Decreto de Alcaldía 11.755, de fecha 12 de diciembre de 2012,
asistido por el Secretario General accidental del Ayuntamiento de Terrassa, Sr. Isidre Colàs i
Castilla.
Las partes se reconocen competencia para suscribir el presente convenio y en su virtud
MANIFIESTAN
Que el 27 de septiembre de 2013 se suscribió un Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y la Diputación Provincial
de Barcelona para el establecimiento de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación PAIT
(en adelante Puntos de Atención al Emprendedor PAE según la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) integrados en la Red
CIRCE.
Que la cláusula segunda de dicho Convenio establece que “Mediante adendas al presente
Convenio, se podrán adherir los entes locales de la provincia de Barcelona que deseen prestar
los servicios que se especifican para los PAIT”.
Que el Ayuntamiento de Terrassa está interesado en añadir a sus servicios de apoyo a la
creación de empresas un PAE que permita, además de la utilización de las herramientas de
apoyo al emprendedor desarrolladas por la DGIPYME, la conclusión del proceso de
asesoramiento con la constitución de la empresa utilizando la tramitación telemática
Que las tres entidades consideran conveniente el establecimiento de PAE dependientes del
Ayuntamiento de Terrassa y por tanto,

ACUERDAN
Primero
Establecer, de acuerdo con lo previsto en la cláusula segunda del Convenio de Colaboración
entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa), y la Diputación
Provincial de Barcelona suscrito el 27 de septiembre de 2013, la prestación por parte del
Ayuntamiento de Terrassa de los servicios que prevé la legislación vigente propios de los PAE;
cumpliendo las condiciones y siguiendo los sistemas operativos que se especifican en el
convenio básico del que esta Adenda forma parte.
Segundo
El Ayuntamiento de Terrassa proveerá los medios para el funcionamiento del PAE y coordinará
sus actuaciones con la DGIPYME y la Diputación Provincial de Barcelona para adecuar la oferta
del servicio a las necesidades del emprendedor, buscando la eficacia y la economía de medios.
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En prueba de conformidad las tres entidades firman el presente documento, en el lugar y fecha
citados en el encabezamiento.

Por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

Por la Diputación Provincial de
Barcelona

Por
el Ayuntamiento de
Terrassa

SEGON.- Notificar el contingut d’aquests acords als departaments implicats i tots els interessats.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Acceptar una petició mitjançant la qual es sol•licita compensar amb una actuació cívica
substitutòria una multa imposada amb la referència MA201336695656. IPMA 285/2013.
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 José Pérez, mitjançant la qual sol•licita compensar
amb una actuació cívica substitutòria la multa imposada amb la referència MA201336695656..
SEGON.- El sistema de compensació serà de 15 euros/hora, per la qual cosa haurà de
col•laborar un total de 54 hores.
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que corresponguin.

8. Ratificar la Resolució núm. 455 de data 13 de gener de 2014, per la qual s’accepta la
subvenció atorgada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al programa de qualificació professional inicial (PQPI) d’auxiliar d’Arts
Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 20132014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 455, de 13 de gener de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al programa de qualificació professional inicial (PQPI) d’auxiliar d’Arts Gràfiques
i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2013-2014.
SEGON.- De conformitat a l’acord anterior acceptar l’import total de quaranta-sis mil cinc-cents
noranta-set euros amb vint cèntims (46.597,20 €), el qual, per al seu pagament total el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, haurà de justificar d’acord als apartats 12 i 13 de les
bases de la convocatòria.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 6

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

9. Ratificar la Resolució núm. 481 de data 9 de gener de 2014 per la qual s’aprova
l’Addenda pel 2014 al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja
per al projecte ANDANA 2013. TRET 327/13.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 481 de 9 de gener de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració per l’any 2013 entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Assemblea Local Creu Roja a Terrassa, NIF Q2866001G, per al projecte d’acollida i
allotjament nocturn d’urgència L’Andana., que consta a l’expedient, i que es transcriu a
continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I
CREU ROJA TERRASSA PER AL PROJECTE L’ANDANA 2013

PARTS
D’una part, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de
l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. MANEL PEREZ DIAZ, en ús de les facultats delegades per
Decret de l’Alcalde-President núm. 11.755 de 12 de desembre de 2012.
I de l’altra, MARIÀ GÀLLEGO I GÀLLEGO,en representació de l’Assemblea Local Creu Roja de
Terrassa, en endavant: Creu Roja Terrassa, en qualitat de President, amb domicili social al
carrer Galileu, 260 08224 de Terrassa i NIF núm. Q2866001G.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda.
ANTECEDENTS
1. Aquesta addenda 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; l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa;
i Bases específiques 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
desenvolupats durant l’any 2013 (BOP 18-02-3013).
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix les funcions dels serveis socials
bàsics i les competències municipals en relació a l’atenció a les persones en situació de
necessitat social per manca d’habitatge, en situació de pobresa, així com l’atenció a la urgència
social, i en concret el Catàleg de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis
Socials preveu els serveis residencials d’estada limitada per a l’acolliment d’urgència, entre
d’altres.
L’administració local ha de garantir l’atenció i la seguretat de les persones sense sostre i ha de
disposar dels mecanismes d’urgència, més adients en cada cas, per tal de donar resposta a les
necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació, seguretat i higiene d’aquestes persones. Per
això, el Pla de Mandat Municipal 2012-2015 preveu enfortir l’alberg per a persones sense sostre i
enguany poder fer el trasllat a la nova ubicació en el Condicionament Terrassenc, un equipament
sociocultural que permet facilitar la seva integració en la lògica de proximitat i centralitat.
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2. A Terrassa el servei d’allotjament i atenció a persones sense sostre a L’Andana: Centre
d’acolliment nocturn temporal d’urgència, funciona des de l’any 2008, tot i que és el resultat de
diverses experiències que Creu Roja havia anat desenvolupant des de l’any 2001, d’acord amb
la seva missió d’assistir a les persones que ho necessitin garantint-ne la protecció de la seva
integritat.
L’any 2008 es va subscriure un conveni de col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja,
per a la implementació del projecte de l’Andana, mentre no es disposava d’un equipament
específic i amb l’objectiu de millorar els recursos i dispositius emprats fins aleshores, el qual s’ha
anat renovant anualment.
Amb data 17 de juny de 2013 es va fer la renovació anual per l’any 2013 del conveni de
col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja, mitjançant resolució número 7012 i amb una
aportació per part de l’Ajuntament de Terrassa de 250.000,00 euros.
L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de
2013, ha iniciat el procediment administratiu per adjudicar un contracte de serveis mitjançant
procediment negociat, d’acord amb el que estableix l’article 172 de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de contractes de servei, per al Servei d’acolliment temporal per a persones sense
sostre i per situacions d’emergència (Andana).
Creu Roja Terrassa disposa de l’experiència i la infraestructura necessària, inclosa la dedicació
de professionals qualificats, per continuar col•laborant amb els Serveis Socials d’aquest
Ajuntament per al desenvolupament d’aquest projecte fins l’adjudicació d’aquest contracte, amb
l’atorgament d’una subvenció per a la seva realització.
L’Ajuntament de Terrassa, en l’àmbit de les seves competències, està interessat en donar suport
a l’Andana. Per això, al pressupost municipal 2013 està consignada una partida a nom de Creu
Roja Terrassa.
ACORDS
1.- Objecte
És objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja
per l’any 2013 establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja Terrassa per al
manteniment del Servei d’acollida temporal i allotjament nocturn d’urgència per a persones sense
sostre l’Andana fins l’adjudicació d’aquest contracte o com a màxim el 31 de març de 2014.
2.- Aportacions i Obligacions
2.1. Creu Roja Terrassa, es compromet a:
a) Desenvolupar el projecte de l’Andana.
b) Aportar els recursos humans i materials que corresponguin per a la consecució del projecte.
c) Coordinar amb Serveis Socials la gestió.
d) Facilitar la documentació i/o informació que li sigui requerida en relació al projecte.
e) Editar tots els documents i materials en relació a l’activitat subvencionada almenys en català i
farà constar explícitament, la col·laboració que manté amb el Servei Socials de l’Ajuntament de
Terrassa, sota la següent formula: “amb la col·laboració de” o el logotip oficial de l’Ajuntament de
Terrassa.
f) Rendir comptes anuals i sotmetre la seva activitat a l’examen i fiscalització control de les
administracions públiques participants mitjançant la Comissió de seguiment.
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2.2.- L’Ajuntament de Terrassa, es compromet a:
a) Atorgar una subvenció per un import total de seixanta dos mil cinc cents (62.500,00 €) per la
realització de les activitats objecte d’aquesta addenda que anirà càrrec de l’aplicació
pressupostaria 3313.23104.48900 del pressupost municipal vigent. Aquesta quantitat serà
lliurada al legítim representant de l’entitat de mutu acord amb el servei de Serveis Socials de la
següent manera:
- Un primer pagament de 50.000.- € a la tramitació d’aquesta addenda.
- Un segon pagament de 12.500,- € a pagar una vegada es presenti la memòria, balanç
econòmic i justificants (per un import total de 62.500 €) de les activitats realitzades com a màxim
abans del 31 de maig de 2014.
b) Designar una persona que serveixi d’interlocutor per a totes les qüestions referents al
desenvolupament d’aquesta addenda.
3. Justificació
Per justificar les activitats realitzades, Creu Roja Terrassa presentarà:
-

-

-

Memòria tècnica de l’activitat.
Memòria econòmica que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses de la
totalitat del projecte, així com els originals de les factures, minutes i demés justificants de
les despeses efectuades pel beneficiari com a mínim per l’import de la subvenció
atorgada, és a dir 62.500 €, i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix
la normativa vigent.
En el cas de presentar factures que continguin retenció de l’IRPF, serà necessari aportar
el document de liquidació a Hisenda.
En el cas de justificar despeses de personal, aquestes es justificaran amb la presentació
de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 corresponents a les
persones i els períodes justificats.
Llistat dels comprovants de despesa presentats, segons el model que es facilitarà a
l’efecte.

El termini de justificació serà el 31 de maig de 2014.
4. Despeses elegibles
Es consideren despeses elegibles, les previstes a l’article 72 del reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 en concordança amb l’article 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
En concret s’admetran les detallades al punt quart del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al projecte Andana 2013.
5. Vigència
El present conveni entrarà en vigor des de l’1 de gener i com a màxim el 31 de març de 2014.
6. Comissió de seguiment
El seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, correspon a la comissió de seguiment
constituïda d’acord amb la clàusula sisena de del Conveni de Col·laboració de l’any 2013.
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7. Altres aspectes jurídics
En relació a l’incompliment de les clàusules, les causes d’extinció, la jurisdicció competent i la
limitació de responsabilitats, serà d’aplicació el que preveuen les clàusules setena a novena del
conveni marc de col·laboració 2013.”
SEGON.- Aprovar l’aportació a l’Assemblea Local Creu Roja a Terrassa, NIF Q2866001G, la
quantitat de seixanta-dos mil cinc-cents (62.500,00 €), per la realització de les activitats del
servei d’acollida i allotjament nocturn d’urgència l’Andana fins l’adjudicació d’aquest contracte o
com a màxim el 31 de març de 2014, amb càrrec a la partida 3313.23104.48900 del pressupost
de Serveis Socials.
TERCER.- Satisfer a l’Assemblea Local Creu Roja a Terrassa, NIF Q2866001G, el 80% de
l’aportació en concepte de primer pagament, és a dir 50.000,00 €.
QUART.- La resta de l’aportació econòmica restarà condicionada a la presentació dels
justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat subvencionada. Es
podran tramitar pagaments parcials prèvia sol•licitud.
CINQUÈ.- Notificar als interessats el contingut íntegre d’aquesta resolució.

10. Ratificar la Resolució núm. 748 de data 29 de gener de 2014 per la qual es presenten
al•legacions a l’aprovació inicial de la planificació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2017, sol•licitant el canvi d’anualitat de l’actuació
Esponjament de Ca n’ Anglada per a l’exercici 2014, o alternativament pel 2015.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 748, de 29 de gener de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Presentar al•legacions a l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2017, sol•licitant el canvi d’anualitat de l’actuació Esponjament
de Ca n’Anglada per a l’exercici 2014, o alternativament pel 2015.

11. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de cinquanta-quatre mil noranta-un euros amb deu cèntims (54.091,10 €)
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 9 de desembre
de 2013 per a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local AODL.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de cinquanta-quatre mil noranta-un euros amb deu cèntims (54.091,10 €) atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 9 de desembre de 2013 per a la
contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local AODL. El cost total del programa
és de setanta-quatre mil set-cents quaranta euros (74.740€)
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de vint mil sis-cents quaranta-vuit euros amb noranta cèntims (20.648,90 €) anirà amb
càrrec al pressupost de 2014 de Foment de Terrassa SA.
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12. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de cent noranta-cinc mil quatre-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims
(195.494,04 €) atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data
13 de desembre de 2013, per a la realització del Programa Treball i Formació per a
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de cent noranta-cinc mil quatre-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims
(195.494,04 €) atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 13 de
desembre de 2013, per a la realització del Programa Treball i Formació per a persones aturades
perceptores de la renda mínima d’inserció. El cost total del programa és de dos cents vint-i-nou
mil cent setanta euros amb vint-i-cinc cèntims (229.170,25 €)
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de trenta-tres mil sis-cents setanta-sis euros amb vint-i-un cèntims (33.676,21 €) seran
aportats per cada àrea o servei municipal implicat.

13. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de dos-cents vuitanta-set mil tres-cents vuitanta-cinc euros (287.385,00 €)
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 13 de desembre
de 2013 per a la realització accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats
formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals prioritàries,
adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de dos-cents vuitanta-set mil tres-cents vuitanta-cinc euros (287.385,00 €) atorgada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 13 de desembre de 2013 per a
la realització d’accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a
treballadors/ores desocupats/ades. El cost total del projecte és de tres-cents seixanta mil setcents vint-i-vuit euros amb set cèntims (360.728,07€).
SEGON.- Prendre coneixement que l’import de setanta-tres mil tres-cents quaranta-tres euros
amb set cèntims (73.343,07 €) corresponent a la contractació i indemnització per finalització de
contracte del personal tècnic i administratiu per a la gestió del programa formatiu, anirà amb
càrrec al pressupost de 2014 de Foment de Terrassa SA.

14. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents seixanta-cinc euros (238.565,00 €)
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de
desembre de 2013, per a la realització del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
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.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents seixanta-cinc euros (238.565,00 €) atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013, per a la
realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “joves
per l’ocupació”. El cost total del projecte és de dos-cents vuitanta-un mil cinc-cents quarantaquatre euros amb cinquanta-set cèntims (281.544,57 €).
SEGON.- Prendre coneixement que l’import de quaranta-dos mil nou-cents setanta-nou euros
amb cinquanta-set cèntims (42.979,57 €) corresponent al cofinançament dels costos de
contractació i indemnització per fi de contracte del personal que desenvolupa aquest projecte i
als incentius per als participants, anirà amb càrrec al compte d’explotació de la societat municipal
Foment de Terrassa, SA.

15. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de quatre-cents setanta mil euros (470.000,00 €) atorgada pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013, per a la realització del
Programa "Fem Ocupació per a Joves".
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de quatre-cents setanta mil euros (470.000,00 €) atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013, per a la realització del
Programa “Fem Ocupació per a Joves”. El cost total del projecte és de quatre-cents setanta-tres
mil quatre-cents tretze euros (473.413,00 €).
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de tres mil quatre-cents tretze euros (3.413,00 €) corresponent a la indemnització per
finalització de contracte del personal contractar per portar a terme el projecte anirà amb càrrec al
compte d’explotació de la societat municipal Foment de Terrassa, SA.

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
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