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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
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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
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habilitació en una norma amb rang legal.
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19/2014

7-NOVEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data set de novembre 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.a
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores quaranta-cinc 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. Aprovar l’acta de la reunió ordinària de data 24 d’octubre de 2014. (Reunió 18/2014)
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 d’octubre de 2014 (Reunió
18/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbisbal, en l’àmbit de
Serveis Socials, per l’assessorament recíproc i la utilització de recursos de la cartera de
serveis (el Rebost, l’Andana, Sau). GESAD 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.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre els ajuntament de Terrassa i de
Castellbisbal, en l’àmbit de serveis socials, per l’assessorament recíproc i la utilització de
recursos de la cartera de serveis (El Rebost, L’Andana, SAU), que literalment diu:
“REUNITS
D'una part, l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde President de l’Ajuntament de
Terrassa amb NIF P0827900B i domicili a Raval de Montserrat, 14 de Terrassa.
I d’altra part, l’Il·lma. Sra., Dolors Conde Domínguez, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Castellbisbal amb NIF P085300A i domicili a Av. de Pau Casals, 9 de Castellbisbal.
Les parts que intervenen es reconeixen competència i capacitat suficients per
formalitzar el present conveni.
MANIFESTEN
I.- Que l’article 26,c) de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases del règim local
contempla entre les competències dels municipis l’avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social, i l’article 66.3,k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la de la prestació dels serveis
socials i la promoció i la reinserció social.
II.- Que l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix dins el capítol de les
relacions interadministratives, els principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia
administratives a que les administracions públiques de Catalunya han d’adequar la
seva actuació, senyalant expressament, entre d’altres, la informació recíproca, la
cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les
funcions que corresponen a les altres administracions.
III.- Que l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Castellbisbal expressen la
voluntat mútua d’establir un esquema de col·laboració i informació recíproca en
l’àmbit competencial que els hi atorga la legislació esmentada en relació als serveis
socials, com a concreció de l’acció decidida d’aprofundir en la millora de la prestació
dels serveis a les persones en aspectes d’àmbit social, tant sigui en l’assessorament
recíproc i intercanvi d’experiències en la pràctica de solucions com ara la distribució d’
aliments entre les persones més necessitades (El Rebost), en l’acolliment temporal
per a persones sense sostre i per a situacions d’emergència (L’Andana), l’existència
d’un servei d’atenció en situacions d’urgència per a dones maltractades (SAU) o altres
del mateix àmbit competencial.
IV.- Que és voluntat d’ambdues parts, col·laborar per establir el marc de col·laboració
i informació recíproca expressat en les manifestacions precedents, per la qual cosa
subscriuen el present conveni de col·laboració amb les següents,
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CLÀUSULES.
Primera.- Objecte del conveni.
És objecte del present conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Terrassa i
de Castellbisbal l’establiment d’un marc de col·laboració i informació recíproca en
l’àmbit competencial que els atorga la legislació vigent en relació als serveis socials,
com a concreció de l’acció decidida d’aprofundir en la millora de la prestació dels
serveis a les persones en aspectes d’àmbit social, tant sigui en l’assessorament
recíproc i intercanvi d’experiències professionals com en la pràctica de solucions com
ara l’aportació d’aliments a persones i famílies necessitades, la disposició de refugi
per a persones sense sostre, l’existència d’un servei d’atenció en situacions
d’urgència per a prevenció de la violència contra les dones, o altres del mateix àmbit
competencial.
Segona.- Compromisos de les parts
Per part de l’Ajuntament de Terrassa:
a) Col·laborar com a part activa en l’assessorament recíproc i intercanvi
d’experiències professionals en l’avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
b) Facilitar el contacte amb les entitats que treballen en el municipi en l’àmbit en la
pràctica de solucions com ara l’aportació d’aliments a persones i famílies
necessitades, la disposició de refugi per a persones sense sostre, l’existència d’un
servei d’atenció en situacions d’urgència per a prevenció de la violència contra les
dones, o altres del mateix àmbit competencial.
c) Informar dels serveis i activitats impulsades pel propi Ajuntament i que es
considerin adients en el desplegament d’aquest conveni.
d) La seva col·laboració per aquest conveni no suposa cap increment del pressupost
municipal vigent.
Per part de l’Ajuntament de Castellbisbal, així mateix:
a) Col·laborar com a part activa en l’assessorament recíproc i intercanvi
d’experiències professionals en l’avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
b) Facilitar el contacte amb les entitats que treballen en el municipi en l’àmbit en la
pràctica de solucions com ara l’aportació d’aliments a persones i famílies
necessitades, la disposició de refugi per a persones sense sostre, l’existència d’un
servei d’atenció en situacions d’urgència per a prevenció de la violència contra les
dones, o altres del mateix àmbit competencial.
c) Informar dels serveis i activitats impulsades pel propi Ajuntament i que es
considerin adients en el desplegament d’aquest conveni.
d) La seva col·laboració per aquest conveni no suposa cap increment del pressupost
municipal vigent.
Ambdues parts expressen el seu compromís en garantir, en aplicació del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, en concret en el seu article 7 la igualtat en la utilització dels serveis
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públic, de forma que en l'accés i en la utilització dels serveis públics locals s'ha de
respectar el principi d'igualtat en relació amb totes aquelles persones que compleixen
els requisits establerts per l'ordenació del servei, i regeix amb caràcter general la
preferència que resulti de l'ordre de petició de la prestació, la qual es pot alterar per
una causa justificada de necessitat inajornable o d'urgència, sens perjudici que
s'estableixin altres criteris objectius sempre que es respecti aquell principi.
També, ambdues parts fan menció expressa de la regulació que tenen establerta en
les matèries d’àmbit d’aquest conveni, continguda al:
Per part de l´Ajuntament de Terrassa:
Reglament municipal per a la prestació de serveis socials de l’Ajuntament de
Terrassa, publicat al BOPB de 16 de gener de 2012.
Text refós del reglament municipal per a la prestació d’ajuts de serveis socials de
l’Ajuntament de Terrassa, de 18 d’octubre de 2012.
Reglament de règim intern del centre d’acolliment temporal per a persones sense
sostre i per a situacions d’emergència, Ajuntament de Terrassa, publicat al BOPB de
data 11 de novembre de 2013.
Per part de l´Ajuntament de Castellbisbal:
Protocol per l´establiment de les prestacions econòmiques d´urgència social. Aprovat
per la Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2009.
Protocol per l´establiment de les prestacions econòmiques d´urgència social,
derivades de l´actual situació de crisi econòmica. Aprovat per la Junta de Govern
Local del 18 de febrer de 2009.
Tercera.- Comissió de Seguiment
Es crearà una Comissió Paritària de Seguiment, de la qual formaran part com a
representants de l’Ajuntament de Terrassa dos membres, sent les persones que
ocupin la regidoria de serveis socials i la direcció de serveis socials, i com a
representants de l’Ajuntament de Castellbisbal dos membres, sent les persones que
ocupin la regidoria de serveis socials i salut pública i la cap del benestar social i
igualtat, que vetllaran pel compliment dels compromisos adquirits en virtut d'aquest
conveni. Aquesta comissió es reunirà a convocatòria de qualsevol de les parts, i ho
farà com a mínim dos vegades durant la vigència d’aquest conveni.
Quarta.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a complir les exigències previstes en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de
14 de desembre) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre que aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades
per a la realització de les activitats pròpies de l’objecte del present conveni, així com
qualsevol altre expressament autoritzada per totes les parts signants.
Cinquena.- Vigència del conveni
El present conveni estarà vigent des de la data de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2016. El conveni podrà ser renovat o prorrogat, amb l’acord exprés de
les parts signants.
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Sisena.-Causes de resolució anticipada
Serà causa de resolució anticipada del present conveni l' incompliment de qualsevol
de les clàusules del mateix. El present conveni també podrà ser resolt de forma
anticipada per mutu acord de les parts.
Setena. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Vuitena.- Responsabilitat subsidiària
L’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Castellbisbal, reconeixen que en el
present protocol de col·laboració no existeix cap mena de relació de servei, de forma
que la responsabilitat subsidiària prevista a l’article 121 del Codi Penal, correspondrà
a cada entitat pel que fa al personal al seu servei i que desenvolupi funcions
relacionades amb les activitats previstes en aquest conveni.
I en prova de conformitat, les parts subscriuen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats en l'encapçalament.”
SEGON.- Les obligacions contretes per l’Ajuntament de Terrassa en el marc d’aquest conveni no
representaran cap increment del pressupost municipal vigent.
TERCER.- Donar compte del contingut dels presents acords als interessats.

3. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment del
servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa, per a 2015. INSU 01/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment del servei
tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa, per a 2015.
SEGON.- Acceptar la subvenció de seixanta-sis mil sis-cents setanta-dos euros amb trenta-set
cèntims (66.672,37 €) en concepte de col·laboració en el manteniment del Servei de Tècnic de
Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa per a l’any 2015.
TERCER.- Ingressar aquest import al compte pressupostari 45002.23104.

4. Ratificar la resolució número 8371 de 9 d'octubre de 2014 per comparèixer en
procediment ordinari de demanda sobre la tutela del dret a l'honor.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8371, de 9 d’octubre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Comparèixer en el procediment ordinari número 1061/2014 Secció R, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Raúl Rodríguez Nieto, en nom i representació dels Srs. Josep i
Juan Francisco, davant el Jutjat de primera instància número 3 de Terrassa (ANt.CI-3), per tal
de contestar la demanda sobre la tutela del dret a l'honor.

SEGON.- Designar el Procurador dels Tribunals, el Sr. Jaume Izquierdo Colomer, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat procediment ordinari número 1061/2014 Secció R,
interposat davant el Jutjat de primera instància número 3 de Terrassa (ANt.CI-3).

5. Acordar el procediment de restauració i enderroc respecte de les obres executades a
una parcel·la del polígon del Camí de Can Palet de Vista Alegre d'aquest terme municipal
consistents en l’enderroc de les edificacions construïdes il·legalment. SODI 07/2014
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 els escrits d’al·legacions presentats el dia 1 d’agost de 2014
pel Sr. Ramón i el dia 5 d’agost de 2014 , pel Sr. Antonio, en virtut dels arguments esgrimits en la
part expositiva ( antecedent IV) del present acord municipal.
SEGON.- Requerir al Sr. Antonio com a propietari de la parcel·la núm. 41del polígon 13 del Camí
de Ca de Vista Alegre d’aquest terme municipal per a que, en el termini màxim d'un mes, a
comptar des de l’endemà d’ençà de la notificació, realitzi les obres necessàries per restablir la
legalitat urbanística a la parcel·la de la seva propietat amb el núm.41 i emplaçada al Paratge de
Can Palet de Vista alegre (Polígon 13) d’aquest terme municipal, mitjançant l’execució de les
mesures de restauració consistents en l’enderroc de les edificacions construïdes il·legalment dins
de la parcel·la.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística a la persona responsable de la infracció urbanística.
TERCER.- Advertir al Sr. Antonio que en cas de no donar compliment a l’ordre de restauració en
el termini acordat per aquesta administració, s’acordarà l’execució forçosa del present
procediment administratiu amb la imposició de reiterades multes coercitives per imports entre
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 128 del Decret 64/2014, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, sens perjudici
d’acordar l’execució subsidiària de les obres, a càrrec de l’entitat interessada i impedir
definitivament els usos a que podien donar lloc.
I això sens perjudici que es procedeixi a la incoació a la persona responsable del corresponent
expedient sancionador per infracció urbanística.
QUART.- Notificar el contingut del present acord municipal a les parts interessades.
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6. Ratificar la resolució núm. 8748 de 13 d’octubre de 2014 que aprova la liquidació
corresponent a l’exercici de 2013 de l’aportació municipal per import de 6.787.876,70 €, a
l’empresa de Transports Municipals d’Egara, SA.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8748, de 13 d’octubre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Procedir a l’aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici de 2013 de l'aportació
municipal per import de 6.787.876,70€ a l'empresa de Transports Municipals d'Egara, SA..
SEGON.- Pagar la quantitat de 813.105,83€, diferència a 31 de desembre de 2013, entre els
pagaments realitzats per l’Ajuntament durant l’any 2013 i relatius a l’exercici 2013 i la liquidació
definitiva, amb càrrec a la consignació pressupostària de l’any 2014, en els terminis i pels imports
que a continuació s’assenyalen, d’acord amb les necessitats de tresoreria de la societat:

Import total
Liquidació 2013

813.105,83

Data pagament Imports per data
15.10.2014
75.000,00
27.10.2014
322.716,00
5.11.2014
415.389,83

TERCER.- Comunicar aquesta Resolució a l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA.
(TMESA) i als departaments corresponents d'aquest Ajuntament.

7. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Zakaria, ja que no desvirtuen els
fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li 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 morrió a la via o espai públic el dia 14 de maig 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.- Informar-lo que pel que fa al pagament de la sanció se li informa que pot sol·licitar
l’ajornament o bé el fraccionament de la sanció, presentant una instància a les oficines del
Servei de Recaptació de l’Ajuntament, situades a la plaça Didó, de Terrassa.
TERCER.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Tatiana, ja que no desvirtuen
els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i en conseqüència, imposar-li una sanció
de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de
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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 morrió a la via o espai públic el dia 15 de maig 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.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ramon, i, en conseqüència,
imposar-li 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 6 de juny 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.- Informar-lo que pel que fa al pagament de la sanció se li informa que pot sol·licitar
l’ajornament o bé el fraccionament de la sanció, presentant una instància a les oficines del
Servei de Recaptació de l’Ajuntament, situades a la plaça Didó, de Terrassa.
TERCER.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

8. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada com a concertista i professor de música per compte aliè, al funcionari de carrera,
senyor Marc, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i normativa
concordant, i d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el
50% de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
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5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per com a concertista, acumulant-se a la compatibilitat per activitat privada com
a professor, al funcionari de carrera del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor
Albert, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i normativa
concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a concertista, acumulant-se a la compatibilitat per activitat
pública com a professor de música, al funcionari de carrera del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Jesús, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
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4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè com a concertista, al funcionari interí del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Guim, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè com a professor de violoncel i per activitat privada per compte
propi com a intèrpret i assessor musical, al funcionari de carrera del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Lluís, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1.Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
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2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè i per compte propi com a concertista, al funcionari de carrera del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Jose Enrique, de conformitat amb el que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè com a concertista, al funcionari de carrera del Servei d’Educació
de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Aleix, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
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3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a professor i concertista, al funcionari de carrera del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Daniel, de conformitat amb el que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a concertista, acumulant-se a la compatibilitat per activitat
pública com a professor de música, al funcionari de carrera del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Alexandre, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
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2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a professor de música, al funcionari de carrera del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Jordi, de conformitat amb el que estableix la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a concertista, a la funcionària de carrera del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyora Barbara, de conformitat amb el que estableix la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
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1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè com a professora de piano i per compte propi com a concertista,
a la funcionària interina del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyora Carme, de
conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva
sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte aliè com a concertista, a la funcionària de carrera del Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyora Maria, de conformitat amb el que estableix la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
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1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim,
el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

9. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
Adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers
de Terrassa a la UTE SARBUS & TCC. ECAS 9663/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions de Corporación Española de Transporte SA (CTSA), amb
data 24 d’octubre de 2014, en què sol·licita que es doni compliment a la resolució núm. 132/2014
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), atès que l’Ajuntament, mitjançant
acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 10 d’octubre de 2014, ja ha adoptat l’acord de
donar compliment a la resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP); en concret, anul·lar l’adjudicació, retrotraient les actuacions al moment de
l’emissió de l’informe tècnic perquè es motivi suficientment la puntuació i ponderació de cada
criteri i subcriteri de valoració, determinats a la clàusula 24a del plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), i es notifiqui de nou als licitadors.
SEGON.- Desestimar les al·legacions de Corporación Española de Transporte SA (CTSA), amb
data 6 de novembre de 2014, de la infracció dels principis d’igualtat de tracte i transparència, i el
de la inalterabilitat de les ofertes, que viciaria de nul·litat de ple dret el procediment d’adjudicació,
atès que no hi ha error, arbitrarietat o vulneració dels principis de no-discriminació i igualtat de
tracte entre els licitadors per part de l’òrgan de contractació, que, en qualsevol cas, haurà de
vetllar per la correcta execució del contracte en el termes que s’hagin fixat en els plecs de
clàusules.
TERCER.- Adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de
viatgers de Terrassa a la UTE SARBUS & TCC. La durada del contracte és de deu (10) anys, a
comptar des de la data de la formalització del contracte. Igualment, si concorren les
circumstàncies assenyalades en l'article 4 del Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'octubre de 2007, i prèvia la tramitació legal corresponent, es podrà perllongar el
termini de durada del present contracte fins a un màxim de cinc (5) anys més. La retribució al
concessionari per la gestió del servei públic de transport urbà serà: mitjançant la corresponent
venda de bitllets, que el contractista percebrà directament dels usuaris; amb l'atorgament d’una
subvenció per al manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió, en els termes que es
definiran en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), i afectada per uns incentius
i/o penalitzacions condicionats per la gestió de l’empresa operadora; addicionalment, el
concessionari podrà obtenir ingressos extraordinaris per publicitat, serveis extraordinaris, etc,
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que haurà de compartir amb l’Ajuntament d’acord amb el que s’indica en el PCAP, rebaixant la
subvenció anual.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 333 del TRLCSP.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords als licitadors i als departaments de l’Ajuntament
que correspongui perquè la facin efectiva, traslladant, als efectes del que estableix l’article 151.4
del TRLCSP, l’informe tècnic de valoració del sobre B de les proposicions dels licitadors o
candidats amb data 23 d’octubre de 2014.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
10. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts
econòmics per al funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs
2013-14
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts
econòmics per al funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2013-14:
Escola Bressol
Coloraines
Espígol
Ginesta
Giravolt
La Casona
L’Esquitx
Moisès
Soleia
Somriures
Tabalet
Vallparadís
TOTAL

Numero total
alumnes
107
50
114
99
94
74
107
86
107
66
107
1011

SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels esmentats acords.

11. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació FEFOC per a dur a
terme el projecte “Escola Internacional d’Oncologia – Seu de Terrassa”, pel termini de dos
anys més. GESAD 107/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació FEFOC per a dur a
terme el projecte “Escola Internacional d’Oncologia - Seu de Terrassa”, pel termini de dos anys
més.
SEGON.- Donar compte del contingut dels presents acords als interessats.

12. Donar compte de la resolució núm. 8812 de 24 d’octubre de 2014 per sol·licitar a la
Diputació de Barcelona un ajut consistent en un estudi econòmic i jurídic, en relació amb
la finalització de la concessió Mina Pública d’Aigües de Terrassa per a l’abastament
d’aigua al municipi de Terrassa. GNMA 9/14
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8812, de 24 d’octubre de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en un Estudi econòmic i jurídic en relació amb la finalització de la concessió Mina
Pública d’Aigües de Terrassa per a l’abastament d’aigua al municipi de Terrassa.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can palet II, Can Palet
de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer del Servei de Participació Ciutadana i
Equipaments Cívics per a l’any 2015. ECAS 5497/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2015

Durada inicial
Durada
12 mesos

Despesa
40.900,00 €

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can palet II, Can Palet de
Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics
per a l’any 2015.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació quaranta mil
nou-cents euros (40.900,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any, a
comptar des de l’1 de gener de 2015. Si la formalització és posterior, la durada serà des de la
formalització fins el 31 de desembre de 2015.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
quaranta-nou mil quatre-cents vuitanta-nou euros (49.489,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 0464-93301-22799 del Pressupost Municipal de 2015.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 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 responsable del contracte la cap d’Equipaments Cívics, que actualment és
la Sra. Teresa Buch, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i a la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

14. Donar compte de la sol·licitud de subvenció destinada a accions i mesures en
polítiques actives d'ocupació "Treballs als barris", per part de Foment de Terrassa SA,
convocada pel Departament d'Empresa i Ocupació, a través de l'ordre EMO/225/2014.
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 la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA d’acord amb d’acord amb l’Ordre EMO/225/2014,
de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte
Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, per un import de, per un import de
nou-cents onze mil cent setanta-set euros amb vuitanta-un cèntims (911.177,81 €). El cost total
del projecte és de nou-cents cinquanta-set mil sis-cents divuit euros amb setanta-nou cèntims
(957.618,79 €)
SEGON.- L’import de quaranta-sis mil quatre-cents quaranta euros amb noranta-vuit cèntims
(46.440,98 €) corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les diferents
àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.

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 15 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.
Vist i plau
L'alcalde president
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