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
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Carme Labòria i Rojas

Altres assistents

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

09//2014

9-MAIG-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data nou 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 de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
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 11 d’abril de 2014. (Reunió 07/2014)
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 11 d’abril de 2014 (Reunió
07/2014).

Acta Junta Govern Local

Pàgina 1

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

2. Aprovació de l’acta de la reunió extraordinària de data 28 d’abril de 2014. (Reunió
08//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 extraordinària de data 28 d’abril de 2014
(Reunió 08/2014).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

3. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 57/2014.
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 Miguel una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar a la via o espai públic
el dia 1 de febrer de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

4. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 14/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Juan una sanció de cinc-cents euros (500 €), segons l'article 38.2
de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en portar dos gossos 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 31 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. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 112/2014.
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 Ana Maria una sanció de sis-cents euros (600 €), segons l'article
38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com
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a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general, coincidint amb un acte multitudinari al Parc de Vallparadís, el dia 5 de març de 2014,
donada la transcendència social i la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 16
de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 2
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i l’empresa gestora del sistema integral de gestió d’envasos i residus d’envasos
Ecovidrio, SA. GNMA 33/2014.
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’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al conveni marc de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio SA, signat el passat 2 d’abril de 2014, que té per
objecte regular els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals que s’hi
adhereixin voluntàriament i d’Ecovidrio, pel que fa al funcionament del sistema integrat gestionat
per Ecovidrio a l’àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de La
Llei 11/97 de 24 d’abril d’envasos i residus d’envasos i resta de normativa en la matèria, amb una
durada fixada fins la finalització de la vigència de l’autorització concedida per l’Agència de
Residus al Sistema Integrat de Gestió de residus d’envasos, del qual Ecovidrio és entitat gestora.
Dita autorització va ser atorgada el passat 2 d’abril de 2014 per un període de cinc anys.
SEGON.- Encomanar a Eco-Equip SAM, com a societat mercantil amb capital íntegrament
municipal, que presta, en règim de gestió directa, els serveis de recollida i transport dels residus
municipals i assimilables, i el servei de neteja pública viària, que assumeixi els compromisos
establerts en el conveni marc abans esmentat.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, Ecovidrio SA per al
seu coneixement i efectivitat.

7. Aprovar el Conveni de col·laboració i promoció turística entre l'Ajuntament de Terrassa
i FGC.
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 i de promoció turística entre l’Ajuntament de
Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de bitllets combinats i
col•laborar conjuntament en la seva comercialització i difusió, el text íntegre del qual és el
següent:
“A la ciutat de Terrassa, a ............ de febrer de 2014
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REUNITS
El Sr. Enric Ticó i Buxadós, en qualitat de President de l'empresa pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, i que
actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer Cardenal
Sentmenat, 4.
El Sr. Amadeu Aguado i Moreno, en qualitat de tinent d’alcalde de l’àrea de Promoció
Econòmica i Innovació i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, i que actua en el
seu nom i representació, amb domicili a Terrassa, Raval de Montserrat, 14.
El Sr. Joan Pluma i Vilanovas, en qualitat de director de l’entitat Agència Catalana del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya –d’ara endavant ACPC-, i que actua en
el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer de la Portaferrissa, 1.
MANIFESTEN
I.- Que FGC és un ens públic, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya que té com objectiu entre d’altres, el transport públic de
persones per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i el foment de la
mobilitat en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients.
II.- Que l’Ajuntament de Terrassa, a través de la regidoria de Turisme, té per objectiu
promocionar la ciutat en col·laboració amb les institucions, empreses i agents socials i
econòmics, en el marc de les seves competències i de les accions estratègiques previstes
al Pla de Mandat, així com en el programa d’actuació de la regidoria.
III.- Que el mNACTEC adscrit a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament
de Cultura que té com a objectiu, entre d’altres, la mostra permanent de la implantació i
l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la seva aplicació
industrial."
IV.- Que FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC estan mútuament interessats a
col•laborar conjuntament en la promoció de les activitats, espais i altres productes que
siguin susceptibles de promoció social dins l’àmbit d’influència del transport públic
encomanat a FGC.
V.- Que reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el
present conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents
ACORDS
PRIMER.- OBJECTE
És objecte del present conveni col•laborar conjuntament en la promoció de les activitats,
espais i altres productes que siguin susceptibles de promoció social dins l’àmbit
d’influència del transport públic encomanat a FGC. Aquesta col·laboració es concretarà en
les accions promocionals esmentades i, si s’escau, en la producció de productes
comercials combinats destinats tant per al públic general com per al públic escolar.
SEGON.- PRODUCTES
Les parts acorden la producció de bitllets combinats que FGC comercialitzarà dins de les
seves estacions amb els noms:
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1-“Combinat MEDIEVAL VALLPARADÍS” que inclourà:
•
•

Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la Seu
d’Ègara i al Castell Cartoixa de Vallparadís.

Amb efectes del ..................... de 2014 s’estableix les següents tarifes de preus:
A)

Tarifes escoles:

El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.

Anada i
tornada FGC
Entrada Seu
d’Ègara**
Entrada
Castell
Cartoixa**
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 1
1.55

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 2
2.35

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grups* 3, 4 i 5
3.10

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 6
3.65

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

5.55

6.35

7.10

7.65

1.55

2.35

3.10

3.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al Castell
Cartoixa.
B)

Tarifes general:

El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.
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Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
1 zona
Anada i tornada
FGC
Entrada Seu
d’Ègara**
Entrada Castell
Cartoixa**
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
2 zones

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones

3.45

4.80

6.40

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

4.30

6.00

8.00

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al Castell
Cartoixa.
2- “Combinat MODERNISTA” que inclourà:
•
Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla
des de qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
•
Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés a la Masia Freixa i
la Casa Alegre de Sagrera.
•

Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.

Amb efectes del .............. s’estableix les següents tarifes de preus:
A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
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Anada i
tornada FGC
Entrada
Masia Freixa
Entrada
Casa Alegre
de Sagrera
Entrada
mNACTEC
TOTAL
PVP
TOTAL
PVP**
(4-6 anys)
TOTAL
PVP*** (7-8
anys)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 1
1.55

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 2
2.35

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grups* 3, 4 i 5
3.10

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
Grup* 6
3.65

-

-

-

-

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

1.80***

1.80***

1.80***

1.80***

5.35

6.15

6.90

7.45

1.55

2.35

3.10

3.65

3.55

4.35

5.10

5.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic.
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de Sagrera.
*** Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.

B)

Tarifes general:

El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.
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Anada i
tornada FGC
Entrada Masia
Freixa
Entrada Casa
Alegre de
Sagrera**
Entrada
mNACTEC***
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)
TOTAL PVP***
(7-8 anys)

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
1 zona
3.45

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
2 zones
4.80

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones
6.40

-

-

-

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

4.30

6.00

8.00

5.45

6.80

8.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de Sagrera.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
3-

“Combinat DESCOBREIX TERRASSA” que inclourà:
• Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des
de qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la Seu
d’Ègara.
• Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.

Amb efectes del ................... 2014 s’estableix les següents tarifes de preus:
A)

Tarifes escoles:

El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
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Anada i
tornada
FGC
Entrada
Seu
d’Ègara
Entrada
mNACTEC
TOTAL
PVP
TOTAL
PVP** (4-6
anys)
TOTAL
PVP*** (7-8
anys)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 1
1.55

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 2
2.35

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
Grups* 3, 4 5

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
Grup* 6

3.10

3.65

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

1.80**

1.80**

1.80**

1.80**

5.35

6.15

6.90

7.45

1.55

2.35

3.10

3.65

3.55

4.35

5.10

5.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic.
**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
B)

Tarifes general:

El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.
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Anada i
tornada FGC
Entrada Seu
d’Ègara
Entrada
mNACTEC
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)
TOTAL PVP***
(7-8 anys)

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
1 zona
3.45

Desglossament preus
per servei (iva inclòs)
2 zones
4.80

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones
6.40

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

4.30

6.00

8.00

5.45

6.80

8.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
Les tarifes dels bitllets combinats s’acordaran anualment en funció dels serveis aportats
per cada part.
Les tarifes es revisaran de comú acord el primer de gener de cada any sense que aquests
canvis modifiquin les condicions que regeixen l’acord general.
En qualsevol cas, les tarifes establertes seran vàlides per a qualsevol dia de l’any, ja sigui
feiner o festiu, i la seva validesa es limitarà al dia de primera validació dins les
dependències de FGC.
Tant els preus dels serveis aportats com el preu final del bitllet, es faran constar en el
document específic de l’acord.
Per tal de donar claredat a les tarifes que s’apliquin en cada moment s’establirà el quadre
tarifari de desglossament de preus que correspongui en cada cas.
Els preus hauran de contemplar l’IVA que correspongui en cada cas i l’assegurança
obligatòria de viatgers seran vigents mentre qualsevol d’ambdues parts no modifiqui les
seves tarifes de venda al públic.
FGC anul•larà la venda automatitzada d’aquests bitllets combinats en les seves MAE’s el
primer cap de setmana de cada mes, atesa la gratuïtat de les entrades en les instal•lacions
municipals fixades per a aquests períodes en el calendari de 2014.
TERCER.- LIQUIDACIÓ DE LA RECAPTACIÓ
Mensualment, FGC detallarà a l’Ajuntament de Terrassa i al mNACTEC el total de vendes
realitzades amb el desglossament d’imports que correspongui a cada part, per tal que
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC puguin emetre la factura corresponent per les
entrades al preu que correspongui a cada moment.
FGC efectuarà el pagament a 30 dies mitjançant transferència als comptes que designin
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
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QUART.- APORTACIONS
Per part de l’Ajuntament de Terrassa:
• Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartelleria i pàgines
web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació del municipi, de l’espai o activitat
promocionat.
• Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents per arribar
al municipi en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció turística i cultural.
• Despeses de promoció i comunicació de les campanyes que es defineixin en relació al
producte combinat.
• Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
Producció de fulletons
Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les instal·lacions d’FGC
destinades a tal objecte (elements i suports que s’acordin en la comissió de
seguiment i segons disponibilitat).
Per part del mNACTEC:
• Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartellera i pàgines
web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació de l’entitat, de l’espai o activitat
promocionat.
• Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents per arribar
a l’entitat en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció turística i cultural.
• Despeses de promoció i comunicació
• Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
Producció de fulletons
Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les instal·lacions d’FGC
destinades a tal objecte (elements i suports que s’acordin en la comissió de
seguiment i segons disponibilitat).
Per part de FGC:
• La realització d’una campanya per any amb FGC (dates a confirmar segons
conveniència d’ambdues parts).
•

Presentació i promoció del producte a l’Espai Provença d’FGC (segons disponibilitat).

• Promoure en la seva pàgina web corporativa, així com en les seves instal·lacions
destinades a promoció social, les activitats, espais i altres accions d’interès per al
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC .
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• Distribució de fulletons a les estacions i cessió de les seves instal•lacions i dels espais
disponibles per a la col•locació de suports publicitaris (opis, tertúlies interiors dels trens,
pàgina web, parets d’estacions, exterior de trens...).
• Col·laboració en l’estudi conjunt per crear més bitllets combinats que incloguin el
transport i l’entrada als recintes culturals que s’acordin i, en aquest cas, el maquinari i
suport comercial per a la seva venda, segons l’acta acord específic que es defineixi en el
si de la comissió de seguiment.
CINQUÈ.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El present conveni s’executarà d’acord amb el calendari i actuacions que es determinin per
cada campanya concreta o acció de promoció i segons allò que acordi la Comissió de
Seguiment.
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’estableix una comissió de seguiment de l’acord que estarà constituïda pels membres
que cada una de les parts designi, que vetllarà pel desenvolupament i consecució dels fins
establerts en el present document, resolent els dubtes que es puguin plantejar durant la
seva execució.
La comissió s’encarregarà de la revisió periòdica de les tarifes i condicions establertes en
els productes acordats en el conveni present. Així mateix i si s’escau establirà i decidirà les
necessitats de crear nous productes combinats d’acord amb els compromisos assumits en
el conveni present i segons que es formalitzaran mitjançant un Acta d’Acords definida per
la mateixa comissió.
La comissió és reunirà quan la majoria dels seus membres així ho acordin i com a mínim
un cop cada sis mesos.
Als efectes de mantenir una comunicació constant, FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el
mNACTEC nomenaran respectivament d’entre els membres de la comissió, un director de
projecte o responsable d’execució, que serà l’únic l’interlocutor amb l’altra part.
SETÈ.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per DECRET 179/1995, de 13 de juny, concretament al seu Títol 7
“Convenis i consorcis”.
A les tarifes dels Museus de Terrassa s’aplica la tarifa reduïda (2€) d’acord amb
l’Ordenança fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa per la qual s’aprova la TAXA per la
prestació de serveis del Museu de Terrassa i la utilització extraordinària d’espais a la Casa
Museu Alegre de Sagrera. Al ser una taxa no s’aplica IVA.
VUITÈ.- VIGÈNCIA
Aquest conveni s’estableix per una durada fins a 31 de desembre de 2014.
NOVÈ.- SECRET PROFESSIONAL
FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC així com els col·laboradors de cadascun,
estan obligats al deure de secret professional, en relació a la informació o les dades de
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caràcter personal que en ocasió de la realització del conveni coneguin. Així mateix i de
conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, estaran obligats a la seva guarda encara desprès de finalitzada la present
col·laboració.
DESÈ.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a) El mutu acord entre FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
b) La demora en el compliment dels terminis establerts al conveni.
c) L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del conveni
per la part perjudicada.
d) Per impossibilitat material de portar la col•laboració endavant, en els termes, condicions
i qualitats establerts al conveni.
e) Les causes assenyalades en la normativa vigent.
ONZÉ.- JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data
indicades a l'encapçalament.”
SEGON.- Aprovar la despesa derivada de la signatura d’aquest conveni per un import total de
300,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4751/43201/22602.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les entitats interessades i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui per al seu coneixement i compliment.

8. Adjudicar a l’empresa Informàtica i Comunicacions Tarragona, S.A. (ICOT), el contracte
de subministrament, mitjançant rènting, sense opció de compra, durant 60 mesos,
d’ordinadors de sobretaula. ECAU 818/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Informàtica i Comunicacions Tarragona, S.A. (ICOT), el
contracte de subministrament, mitjançant rènting, sense opció de compra, durant 60 mesos,
d’ordinadors de sobretaula, així com els serveis de suport i manteniment de tot el parc instal•lat
durant tot el termini del contracte, pel preu unitari ofert

Preu unitari ofert

1a. INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (ICOT)

498,80 €

SEGON.- Les despeses derivades del compliment del contracte es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2121.92001.20800 del Pressupost Municipal corresponent:
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Any 2014

7 mesos

35.291,67 €, IVA inclòs

Any 2015

12 mesos

60.500,00 €, IVA inclòs

Any 2016

12 mesos

60.500,00 €, IVA inclòs

Any 2017

12 mesos

60.500,00 €, IVA inclòs

Any 2018

12 mesos

60.500,00 €, IVA inclòs

Any 2019

5 mesos

25.208,33 €, IVA inclòs

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.
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.- Notificar el contingut d'aquests acords als licitadors i departaments de l’Ajuntament
que correspongui perquè la facin efectiva.

9. Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col•lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA).
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 pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col•lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que resulti
necessari, fins que el nou gestor i adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es faci
càrrec del mateix i inici la gestió i explotació dels servei municipals del transport públic col•lectiu i
urbà, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2014, en el termes del l’art 235, lletra a, del
ROAS.
Les condicions de prestació del servei durant el període de prorroga esmentat seran les
aprovades, de mutu acord, pel període de prorroga anterior comprensiu de l’1 de gener al 31 de
maig de 2014.
SEGON.- Requerir a TMESA per tal d’adaptar la durada de la societat contemplada en els
estatuts socials al període de pròrroga del contracte.
TERCER.- Facultar la regidora delegada de Transport Públic, Carme Labòria i Rojas, per a la
signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords.
QUART.- Notificar aquests acords a TMESA i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè els facin efectius.
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

10. Ratificar la resolució núm. 2754 de 26 de març de 2014 de la Tinent d’alcalde de l’Àrea
de Planificació Urbanística i Territori per la que s’aprova la “Memòria valorada de la
Millora de la calçada i senyalització en trams de línies de bus, a l’avinguda del Vallès i
altres vies principals de la ciutat”. COAP 06/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 2754, de 26 de març de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la “Memòria valorada de la Millora de la calçada i senyalització en trams de
línies de bus, a l’avinguda del Vallès i altres vies principals de la ciutat”, redactada pels serveis
tècnics municipals al març de 2014, amb un pressupost d’execució material de sis-cents
seixanta-quatre mil quatre-cents quaranta-un euros amb quaranta-sis cèntims (664.441,46€), un
pressupost d’execució per contracte de set-cents noranta mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb
trenta-quatre cèntims (790.685,34 €)(sense IVA) i de nou-cents cinquanta-sis mil set-cents vint-inou euros amb vint-i-sis cèntims (956.729,26 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es
preveu que sigui de dos mesos i mig (2,5 mesos).
L’actuació descrita en aquesta memòria valorada està inclosa dins del Programa d’Actuacions de
Millora de l’Espai Públic (Barris en marxa).
La memòria valorada té el següent desglossament econòmic, dividit per actuacions:

Pressupost
d’execució
material
Pressupost d’execució per
contracte
(IVA exclòs)
Pressupost d’execució per
contracte
(IVA inclòs)

Actuació 49
Trams de línies
de bus

Actuació 50
Altres vies
principals

Actuació 51
Avinguda del
Vallès

Total memòria
valorada

223.485,56€

227.245,93€

213.709,97€

664.441,46€

265.947,82€

270.422,66€

254.314,86€

790.685,34€

321.796,86€

327.211,41€

307.720,99€

956.729,26€

SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i
a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de
donar més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions dels projectes gestionats
per aquest Ajuntament.
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11. Donar compte de la Resolució núm. 3225 de 2 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 21.020,77 per la
creació d’una franja perimetral de baixa combustibilitat al barri de Can Palet de Vista
Alegre, que te un pressupost total d’execució de 59.000 €.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 3225, de 2 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 21.020,77€ consistent en el tractament de vegetació en
franges de protecció contra incendis forestals en urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 i
nuclis urbans vulnerables corresponents a l’any 2014 i 2015, en concret per a la creació d’una
franja perimetral de baixa combustibilitat al barri de Can Palet de Vista Alegre, amb un
pressupost total d’execució de l’actuació de 59.000,00€.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

12. Aprovació d'una nova operació a executar dins el programa Operatiu del Fons de
Cohesió-Feder 2007-2013, el “Projecte d’execució de la connexió del col•lector del
C/Roger de Llúria amb l’interceptor del marge esquerra de la Riera de Palau de Terrassa”,
amb un pressupost d’execució de contracte de 157.226’54€. EGAT 5/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
ÚNIC.- Aprovar una nova operació a executar dins el programa Operatiu del Fons de CohesióFeder 2007-2013, el “Projecte d’execució de la connexió del col•lector del C/Roger de Llúria amb
l’interceptor del marge esquerra de la Riera de Palau de Terrassa”, amb un pressupost
d’execució de contracte de 157.226’54€.

13. Ratificar la Resolució núm. 3366 de data 9 d’abril de 2014, per la qual es sol•licita a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de
603.470,00 € per l’activitat de producció del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) i
el Festival TNT – Terrassa Noves Tendències. INSU 15/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 3366, de 9 d’abril de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Sol•licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció de 603.470,00 € per l’activitat de producció del CAET (Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa) i el Festival TNT – Terrassa Noves Tendències
PROJECTE

Activitat de producció
del CAET i Festival
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PRESSUPOST
INICIAL
862.101,00

ALTRES
INGRESSOS
PREVISTOS
45.000,00

APORTACIÓ
MUNICIPAL
PREVISTA
213.631,00

IMPORT
SOL·LICITAT
603.470,00
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TNT

14. Aprovar l’addenda al Conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la
Uned de la Província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat el 11 de maig de
2012, pel qual es determinen els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la UNED de
Terrassa durant el curs 2013-2014.
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’addenda al Conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la
Uned de la Província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat el 11 de maig de 2012, pel
qual es determinen els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la UNED de Terrassa durant
el curs 2013-2014, que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE
ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA, SIGNAT EL 11 DE MAIG DE 2012, PEL QUAL ES DETERMINEN ELS
ENSENYAMENTS QUE S'IMPARTIRAN A LA SEU DE LA UNED DE TERRASSA
DURANT EL CURS 2013-2014
A Barcelona, ____________ de 2014
INTERVENEN
D'una part la Sra. Núria Parlon Gil, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, com a
Presidenta del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de
Barcelona, assistit per aquest acte per la Secretària del Centre Associat a la UNED de la
Província de Barcelona, Sra. Rosa Bonet Trull.
D'una altra part, l'Excm. Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde de l'Ajuntament Terrassa, assistit
per aquest acte per el Secretari General de l’Ajuntament de Terrassa, Isidre Colàs Castilla
EXPOSEN
I. Que l'Ajuntament de Terrassa es soci fundacional (forma part) del Consorci Centre
Associat a la UNED de la Província de Barcelona creat el 11 de maig de 2012.
II. Que en l'annex III del conveni fundacional del Consorci Universitari Centre Associat a la
UNED de la Província de Barcelona s'estableixen els ACORDS PER AL MANTENIMENT
DE LA SEU DE LA UNED A TERRASSA.
III. Que la seu de la UNED de Terrassa és una part integrant del Centre Associat a la UNED
de la Província de Barcelona, i, com a tal, està subjecte a la seva normativa, tant
administrativa com acadèmica.
IV. Que la seu de la UNED de Terrassa està ubicada en l'edifici Vapor Universitari, carrer
Colom 114.
V.-Que en l'annex abans esmentat, en el seu quart punt s'estableix que la programació
d'aquesta seu es podrà actualitzar anualment en funció de la petició de l'Ajuntament de
Terrassa i amb l'aprovació de la Junta Rectora, dins de la planificació docent general del
Centre.
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I per això prenen el següents
ACORDS
Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que s’impartiran
en la Seu de la UNED de Terrassa durant el curs 2013-2014.
Segon.- En la Seu de la UNED de Terrassa s’impartiran ensenyaments del Curs d’Accés
Directe per a Majors de 25 i 45 anys així com qualsevol altre ensenyament universitari reglat
que imparteixi la UNED, que hagi estat prèviament sol•licitat per l’Ajuntament de Terrassa, i
que la Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú.
Per el curs 2013-2014 aquesta programació serà:
CAD majors 25 anys
CAD majors 45 anys
Grau de Psicologia
Grau de Treball Social
Grau d'Educació Social
En el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys (CAD) l'oferta serà de 12 assignatures,
que comprenen totes les opcions d'accés a tota l'oferta de graus de la UNED (àrees:
ciències socials, humanitats i científica-tècnica).
Tercer.- A més a més dels ensenyaments reglats, aquesta Seu podrà organitzar, en
col·laboració amb el Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, activitats
culturals i formatives que responguin a les directrius generals de la UNED i a les línies
prioritàries marcades tant per la Junta Rectora del Consorci com per l’Ajuntament de
Terrassa.
Quart.- La Seu comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva oferta
segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del Consorci.
Cinquè.- La Direcció del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona
designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa, a un coordinador acadèmic de la Seu, per
tal de facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de realitzar per al millor funcionament
del mateix, que serà membre nat del Consell de Direcció del Centre Associat a la UNED de
la Província de Barcelona.
Sisè.- L’Ajuntament de Terrassa sufragarà les despeses de funcionament de la Seu d'acord
amb el que s'especifica en l' ACORDS PER AL MANTENIMENT DE LA SEU DE LA UNED
A TERRASSA, que en el moment de la signatura d'aquesta addenda l'estimació que en fa
d'aquest cost és de 54.936€, i garantirà, d’acord amb la Direcció del Centre Associat a la
UNED de la Província de Barcelona, el compliment dels serveis propis d’un centre
universitari, que en el moment de la signatura d’aquest conveni es concreten en:
•
•
•
•

biblioteca,
aula d’estudi,
servei d’atenció a l’estudiant i
aula informàtica.

Setè.- El Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona donarà el suport
centralitzat necessari per el bon funcionament de la Seu de Terrassa, tant des de l’àrea
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acadèmica, com de la tècnica i de l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos,
la consignació anual necessària mentre sigui vigent el present conveni.
Vuitè.- Pel desenvolupament del curs 2013-2014, l'estimació de costos de l'activitat
programada, que contempla: despeses de tutories, coordinació i d'altres despeses
vinculades, es de 113.697€ sempre i quan no s'alteri la programació proposada en l'article 2
d'aquest Conveni.
Novè.- El Consorci Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona inclourà en el
seu pressupost la partida necessària per assumir les despeses de la Seu de la UNED de
Terrassa així com la quantitat que el seu Consistori ha d’aportar al mateix.
Desè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Terrassa ha de fer al pressupost del
Consorci Centre Associat de la UNED província de Barcelona es farà efectiva en nou
mensualitats, de gener a desembre restant exclosos els mesos de juliol, agost i setembre.
Aquestes aportacions tindran una retenció de crèdit del pressupost 2014 de l’Ajuntament de
Terrassa. L’incompliment d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col•laboració per
quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.”

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

15. 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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