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

09/2016

06-MAIG-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

El sis de maig de l’any dos mil setze, a la Sala de
Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència del Sr. alcalde - president, Jordi
Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Membres excusats
Marc Armengol i Puig

Altres assistents

La presidència obre la sessió a les deu hores del
matí i seguidament s’analitzen els punts de l’ordre
del dia que s’indiquen.

Isidre Colás i Castilla
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 22 d’abril de 2016 (08/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 22 d’abril de 2016 (08/2016),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Donar compte de la resolució núm. 3087, de 7 d’abril de 2016, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una actuació
consistent en l’elaboració d’una diagnosi del barri de Ca N’Anglada per determinar les
actuacions de millora per la convivència i la diversitat.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 3087, de 7 d’abril de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
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PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una
actuació consistent en l’elaboració d’una diagnosi del barri de Ca N’Anglada per determinar les
actuacions de millora per la convivència i la diversitat corresponents.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

3. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de bugaderia
a diverses dependències del Servei d’Educació. Exp. ECAS 2116/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, exclòs l’IVA:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

4 mesos

9.547,36 €

-

-

2017

12 mesos

26.808,95 €

-

-

2018

8 mesos

17.261,59 €

4 mesos

9.547,36 €

2019

-

-

12 mesos

26.808,95 €

2020

-

-

8 mesos

17.261,59 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de bugaderia
a diverses dependències del Servei d’Educació.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de cinquanta-tres mil sis-cents disset euros amb noranta cèntims (53.617,90 €), exclòs
l’IVA, i una durada de dos (2) anys, a comptar des de la formalització del contracte, que es
preveu al començament del curs escolar 2016/2017. La durada del contracte es podrà
prorrogar anualment fins a un màxim de, durada inicial i eventuals pròrrogues, quatre (4) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, seixanta-quatre mil vuit-cents setanta-set euros amb seixanta-sis cèntims (64.877,66
€), IVA inclòs, es farà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

2016

2017

2018

3422.32001.22700

28,84 €

86,63 €

57,79 €

3422.32301.22700

11.523,47 €

32.352,20 €

20.828,73 €
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Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 i següents autoritzi
el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, la cap del Servei de Programació Econòmica i Administració del Servei
d’Educació, que actualment és la Sra. Carme Gil de Bernabé, 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.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es. De conformitat amb el que estableix la disposició
addicional 5a del TRLCSP, la participació en el procediment d’adjudicació del contracte es va
reservar en la seva totalitat a Centres Especials de Treball (CET), quan almenys el 70 per 100
dels treballadors afectats siguin persones amb discapacitat amb especials dificultats: persones
amb un grau de discapacitat superior al 65 % i aquelles amb discapacitat intel·lectual, mental o
paràlisis cerebral amb un reconeixement de grau igual o superior al 33 %.

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’atenció a la
diversitat sexual i de gènere. Exp. ECAS 2099/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, exclòs l’IVA:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

6 mesos

5.640,00 €

-

-

2017

6 mesos

5.640,00 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de Servei d’Atenció a la
Diversitat Sexual i de Gènere.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació d’onze mil dos-cents vuitanta euros (11.280,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1)
any comptat des de la formalització del contracte, que es preveu l’1 de juliol de 2016.
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QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, tretze mil sis-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta cèntims (13.648,80 €), IVA
inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3000.32705.22799 dels Pressupost os
Municipals corresponents:
Aplicació pressupostària

2016

3000.32705.22799

2017

6.824,40 €

6.824,40 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 i següents autoritzi
el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, la cap de Planificació Estratègica, que actualment és la Sra. Gemma García
Ciurana, 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.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’impartició,
seguiment i avaluació de cursos de conducció de bicicletes adreçats a alumnes de 6è de
Primària i 1r d’ESO. Exp. ECAS 1625/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, exclòs l’IVA:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

-

-

2016

4 mesos

9.300,06 €

2017

6 mesos

9.300,06 €

6 mesos

9.300,06 €

2018

-

-

4 mesos

9.300,06 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte els serveis d’impartició,
seguiment i avaluació de cursos de conducció en bicicleta de 6 hores de durada adreçats als
alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO de Terrassa.
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TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost màxim del
contracte és de divuit mil sis-cents euros amb dotze cèntims (18.600,12 €), exclòs l’IVA. El
contracte tindrà una durada inicial d’un (1) any comptat des de l’inici del curs escolar 2016-2017
i fins a la seva finalització, segons el calendari lectiu aprovat per la Generalitat de Catalunya. La
durada del contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial i eventuals
pròrrogues, dos (2) anys (curs escolar 2017-2018).
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, de 22.506,14 €, IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1513.44111.22799 del Pressupost Municipal:
Aplicació pressupostària

2016

2017

1513.44111.22799

11.253,07 €

11.253,07 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 i següents autoritzi
el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, la cap de Planificació del Servei Mobilitat, que actualment és la Sra. Betina
Verger, 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.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de menjador
de les escoles municipals d’educació especial i de les escoles bressol. Exp. ECAS
2593/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
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Any

Durada inicial
Durada

Eventuals pròrrogues
Import

Durada

Import

2016

4 mesos

145.400,64 €

-

-

2017

10 mesos

439.423,31 €

-

-

2018

6 mesos

294.022,67 €

4 mesos

145.400,64 €

2019

-

-

10 mesos

439.423,31 €

2020

-

-

6 mesos

294.022,67 €

878.846,62 €

878.846,62 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de menjador
a les escoles bressol i a les escoles d’educació especial municipals de Terrassa.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost màxim, amb
caràcter orientatiu, calculant la durada inicial de dos (2) anys, de vuit-cents setanta-vuit mil vuitcents quaranta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (878.846,62 €), exclòs l’IVA. El contracte
tindrà una durada inicial de dos (2) anys, comptats des de l’inici del curs escolar 2016-2017 i
fins a la finalització del curs 2017-2018, segons el calendari lectiu que aprovi la Generalitat de
Catalunya. La durada del contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial i
eventuals pròrrogues, quatre (4) anys. Es podrà acordar una pròrroga de dos (2) anys (cursos
escolars 2018-2019 i 2019-2020), o dues pròrrogues d’un (1) any.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte (durada inicial, dos anys), nou-cents seixanta-sis mil set-cents trenta-un euros amb
vint-i-vuit cèntims (966.731,28 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del Pressupost Municipal:
Partida
2016

2017

2018

Import, inclòs l’IVA

3422.32301.22711

135.722,28 €

3422.32302.22711

24.218,43 €

3422.32301.22711

410.540,26 €

3422.32302.22711

72.825,38 €

3422.32301.22711

274.817,98 €

3422.32302.22711

48.606,95 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a 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. Designar responsable del contracte el director del Servei d’Educació, que actualment
és el Sr. Lluís Alcalà Visiedo , 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.
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SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el 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), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

7. Ratificar la resolució núm. 2631, de 8 de març de 2016, que renuncia a subscriure el
contracte de serveis de manteniment de les pilones i de la senyalització horitzontal i
vertical de la ciutat. Exp. ECAS 7714/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2631, de 8 de març de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Renunciar a subscriure el contracte de serveis manteniment de les pilones i de la
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat per raons d’interès públic, a què es refereixen els
apartats anteriors.
SEGON. Notificar la renuncia a subscriure el contracte als candidats i/o empreses que han
notificat el seu interès en l’adjudicació del contracte, i publicar-la en el perfil de contractant i en
el DOUE, segons el que estableix l’article 155.1 del TRLCSP.

8. Acceptar la hipoteca unilateral en garantia d’obres d’urbanització corresponents a les
finques resultants R-2 i R-5 propietat de la mercantil RODOVEX DOS MIL ,SL, incloses en
el Projecte de reparcel·lació del Subàmbit 1 de la Modificació puntual del POUM del
carrer Venus, PM-VEN-001, sb1. Exp. GQUO 04/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar la garantia constituïda a favor de l’Ajuntament mitjançant l’escriptura
d’hipoteca unilateral urbanística atorgada en data 22 de març de 2016 per la mercantil
RODOVEX 2000, S.L davant del Notari de Terrassa, Jorge Iranzo Barceló, sota el número 971
del seu protocol, sobre la finca resultant R2 del Projecte de Reparcel·lació del Subàmbit 1 de la
Modificació puntual del POUM del carrer Venus, PM-VEN001, sb1”.
SEGON. Notificar els presents acords als titulars de drets i interessos legítims en la present
actuació, als efectes oportuns.
TERCER. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol i
Puig, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per al compliment dels
acords presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació, sempre que no se n’alteri el seu contingut
essencial.
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9. Aprovar el document de concentració de responsabilitats urbanístiques promogut per
la mercantil RODOVEX DOS MIL, SL, en relació a les finques resultants R-2 i R-5 incloses
en el Projecte de Reparcel·lació del Subàmbit 1 de la Modificació puntual del POUM del
carrer Venus, PM-VEN001, sb1. Exp. GURB 13/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el document de “Concentració de responsabilitat” presentat per la mercantil
RODOVEX 2000, S.L., corresponent a les finques resultants R2 i R5 del Projecte de
Reparcel·lació del Subàmbit 1 de la Modificació puntual del POUM del carrer Venus, PMVEN001, sb1”.
SEGON. Notificar els presents acords als titulars de drets i interessos legítims en la present
actuació, als efectes oportuns.
TERCER. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol i
Puig, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per al compliment dels
acords presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació, sempre que no se n’alteri el seu contingut
essencial.

10. Aprovar definitivament l’expedient de substitució de la modalitat d’execució de
reparcel·lació per compensació bàsica del Polígon d’Actuació “PA-BAL001”, Puignovell
– Baldrich, per la modalitat de cooperació. Exp. GURB 04/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament la substitució de la modalitat d’execució del sistema d’actuació
de reparcel·lació prevista per compensació al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pel
polígon d’actuació PA-BAL001, Puignovell Baldrich, per la de cooperació.
SEGON. Notificar els acords presents als titulars de béns i drets inclosos dins de l’àmbit.

11. Ratificar la resolució núm. 3100, de 15 d’abril de 2016, que sol·licita una subvenció de
541.228,42 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per la producció del CAET i Festival TNT – Terrassa Noves
Tendències 2016. El pressupost total del projecte és de 773.183,45 €. Exp. SUBIN 30/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 3100, de 15 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 541.228,42 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la Producció del CAET i Festival
TNT – Terrassa Noves Tendències 2016. El pressupost total projecte és de 773.183,45 €
SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
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NOM I COGNOMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Secretària direcció
Secretària membres corporació
Encarregat manteniment
Oficial manteniment
Oficial ofici
Conserge

SERVEIS
CENTRALS --------------------------------------- Tècnica especialista compres
ÀREA

% imputat
40%
75%
70%
75%
13%
30%
35%
28%
18%
16%
15%
15%
35%
27%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

12. Ratificar la resolució núm. 3101, de 15 d’abril de 2016, que sol·licita una subvenció de
89.046 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya pel Terrassa Arts Visuals – Programació Estable Professional
2016. El pressupost total del projecte és de 203.245,51 €. Exp. SUBIN 31/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 3101, de 15 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 89.046 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel Terrassa Arts Visuals –
Programació Estable Professional 2016. El pressupost total del projecte és de 203.245,51 €.

CULTURA

SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona :
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NOM I COGNOMS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOC DE TREBALL
Tècnica gestió cultural
Conserge
Conserge
Auxiliar de gestió
Administratiu
Encarregat manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d'oficis
Secretària direcció

% imputat
100%
100%
10%
10%
22%
20%
20%
20%
2%
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----------------------------------------------------------------------------SERVEIS
CENTRALS --------------------------------------ÀREA

Tècnica auxiliar de gestió
Secretària membres corporació
Tècnic de gestió

25%
2%
5%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

13. Ratificar la resolució núm. 3421, de 26 d’abril de 2016, que sol·licita un ajut de
135.000,00 € a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació Foment de
l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, liderat per
l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de
Barberà del Vallès.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 3421, de 26 d’abril de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar l’ajut de 135.000,00 € a la Diputació de Barcelona per a la realització de
l’actuació Foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins,
liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. L’actuació està emmarcada dins el Projecte per promoure
l’ocupació a la Indústria Local, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local - Servei de
Mercat de Treball, de la Diputació de Barcelona.
SEGON. El cost total del programa és de 180.000,00 €, pel qual es sol·licita el 75 % de
subvenció.
TERCER. L’import de 45.000,00 € corresponent al cofinançament de l’actuació, anirà amb
càrrec a les entitats participants: Societat Municipal Foment de Terrassa, SA (22.500,00 €),
Ajuntament de Rubí (11.250,00 €), Ajuntament de Barberà del Vallès (11.250,00 €).
QUART. Segons pressupost de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2016 i 2017 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del programa.
CINQUÈ. Determinar que la gestió de l’actuació Foment de l’ocupació a la indústria del sector
químic, farmacèutic, del plàstic i afins correspondrà a la Societat mercantil de capital
íntegrament municipal Foment de Terrassa, SA atenent als serveis i activitats respecte els que
li correspon la prestació en règim de gestió directa, així com el caràcter de mitjà propi de
l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als efectes del que preveu la normativa de contractes
del sector públic, d’acord amb el que preveuen els articles primer i tercer dels seus estatuts
socials.
SISÈ. Notificar el contingut de la present Resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.
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14. Aprovar les bases per a les convocatòries de Plans d’Ocupació Municipals i els
projectes inicials presentats per les diferents àrees municipals, dins del programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social promogut per la
Diputació de Barcelona.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar les bases per a les convocatòries de Plans d’Ocupació Municipals.
SEGON. Aprovar els projectes inicials presentats per les diferents àrees municipals, així com
totes aquelles variacions sobre els mateixos que puguin esdevenir al llarg de la seva execució,
que tot complint els supòsits establerts per la pròpia convocatòria, garanteixin el seu òptim
aprofitament i execució.
TERCER. Notificar el contingut dels presents acords a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

15. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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