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
Josefina Soler i Carrera
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno

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

08/2015

24-ABRIL-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a vint-i-quatre d’abril de l'any
dos mil quinze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència del Primer Tinent
d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Alfredo Vega i
López.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez i 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. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 10 d’abril de 2015 (07/2015).
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 10 d’abril de 2015 (Reunió
07/2015).

Acta Junta Govern Local

Pàgina 1

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Disposar que l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE),
continuï prestant el servei de manteniment de l'enllumenat públic de Terrassa fins el 30 de
març de 2016, a comptar des del 7 de maig de 2015. ECAA 162/2008
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Disposar que l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS SA (SECE) continuï prestant el serveis de manteniment de l’enllumenat públic de
Terrassa, fins el 30 de març de 2016, a comptar des del 7 de maig de 2015, pel preu de sis-cents
trenta-un mil sis-cents tres euros amb trenta-dos cèntims (631.603,32 €), exclòs l’IVA:
Serveis de manteniment de l’enllumenat públic:
Any

Mesos

Import, exclòs l’IVA

2015

8 mesos

435.180,17 €

2016

3 mesos

186.505,79 €

Serveis d’assistència i/o ajuda a la via pública:
Any

Mesos

Import, exclòs l’IVA

2015

8 mesos

6.611,57 €

2016

3 mesos

3.305,79 €

SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
nou-cents quinze mil sis-cents vuitanta-vuit euros (915.688,00 €), inclòs l’IVA, pel temps des de l’1
juny de 2015 al 30 de març de 2016 es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries:
Serveis de manteniment de l’enllumenat públic:
Any

Mesos

Import, inclòs l’IVA

2015

8 mesos

526.568,00 €

2016

3 mesos

225.672,00 €

Pressupost
1436 16501 21000

Serveis d’assistència i/o ajuda a la via pública:
Any

Mesos

Import, inclòs l’IVA

2015

8 mesos

8.000,00 €

2016

3 mesos

4.000,00 €

Pressupost
1511 15302 21000

TERCER.- Notificar el contingut dels acords a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE) i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè els facin efectiu.
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3. Prorrogar el contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències de l’Ajuntament de
Terrassa. ECAA 62/2010
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:
Any

Durada

Import

2015

8 mesos

1.945.312.27 €, exclòs l’IVA

2016

4 mesos

974.350,91 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Prorrogar el contracte de serveis de neteja d’edificis, locals i dependències de
l’Ajuntament de Terrassa i centres públics d’ensenyament del Servei Municipal d’Educació un any,
des de l’1 de maig de 2015 al 30 d’abril de 2016, pel preu de tres milions cinc-cents trenta-dos mil
set-cents noranta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims (3.532.792,45 €), inclòs l’IVA.
TERCER.- Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte es carregaran a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària

2015

2016

3422.32303.22700

1.664.574,89 €, inclòs l’IVA

834.338,12 €, inclòs l’IVA

3422.32401.22700

27.739,68 €, inclòs l’IVA

13.869,84 €, inclòs l’IVA

3422.32301.22700

214.351,36 €, inclòs l’IVA

107.175,68 €, inclòs l’IVA

3422.32302.22700

60.522,72 €, inclòs l’IVA

30.261,36 €, inclòs l’IVA

3422.32402.22700

80.696,96 €, inclòs l’IVA

40.348,48 €, inclòs l’IVA

3422.32501.22700

2.521,76 €, inclòs l’IVA

1.260,88 €, inclòs l’IVA

3422.32001.22700

12.608,88 €, inclòs l’IVA

6.304,44 €, inclòs l’IVA

3422.32004.22700

1.008,72 €, inclòs l’IVA

504.36 €, inclòs l’IVA

3451.33211.22700

10.087,12 €, inclòs l’IVA

5.043,56 €, inclòs l’IVA

3451.33222.22700

12.000,00 €, inclòs l’IVA

6.000,00 €, inclòs l’IVA

3451.33405.22700

3.929,12 €, inclòs l’IVA

1.964,56 €, inclòs l’IVA

3451.33407.22700

8.871,52 €, inclòs l’IVA

4.435,76 €, inclòs l’IVA

3313.23102.22700

10.187,01 €, inclòs l’IVA

5.093,50 €, inclòs l’IVA

3313.23103.22700

11.961,68 €, inclòs l’IVA

5.980,84 €, inclòs l’IVA

3413.31201.22700

5.093,45 €, inclòs l’IVA

2.546,73 €, inclòs l’IVA

2000.93302.22700

227.672.98 €, inclòs l’IVA

113.836,49 €, inclòs l’IVA

Total

2.353.827,85 €, inclòs l’IVA

1.178.964,60 €, inclòs l’IVA
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L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, 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).
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei escolar de
menjador als centres docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa. ECAS
460/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei escolar de
menjador als centres docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
l’adjudicació del contracte de servei escolar de menjador als centres públics d’educació infantil i
primària de Terrassa. El pressupost base de licitació del contracte, amb caràcter orientatiu,
calculant una durada inicial de quatre (4) anys, s’estima en catorze milions sis-cents seixanta-sis
mil nou-cents un euros amb vuitanta cèntims (14.666.901,80 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà
una durada inicial de quatre (4) anys. La durada del contracte es podrà prorrogar anualment fins a
un màxim de, durada inicial i eventuals pròrrogues, sis (6) anys. Es podrà acordar una pròrroga de
dos (2) anys, o diverses pròrrogues d’un (1) any o, com a mínim, de sis (6) mesos.
TERCER.- Com a contraprestació econòmica, el contractista percebrà directament dels usuaris
una retribució. El preu del menú haurà de garantir l’autofinançament del servei escolar de
menjador dels centres públics d’Educació d’infantil i primària de Terrassa
QUART.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte, a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que
estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de
contractació pública electrònica www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent
d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29
d’agost de 2014).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el director del Servei d’Educació, que actualment és
el Sr. Joan Coma Ainsa, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
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5. Adjudicar la concessió de l’ús privatiu d’una porció domini públic situada a la zona de les
Hortes dels Frares del parc de Vallparadís, per a destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria.
ECAS 5974/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar als Sr. Jose María i Antonio la concessió de l’ús privatiu d’una porció domini
públic situada a la zona de les Hortes dels Frares del parc de Vallparadís, per a destinar-lo a
l’activitat de bar i hostaleria. La porció de domini públic, coneguda com a La Carbassa, compta
amb una part edificada de 101,976 m², que es destina a l’activitat de bar i hostaleria, i una altra
part, oberta, que es podrà destinar a terrassa, prèvia sol·licitud, segons el que estableix
l’ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar.
Aquesta concessió administrativa d’ús tindrà un termini de vigència de quinze (15) anys, a comptar
des de la data de la formalització del contracte. Es podrà concedir una pròrroga fins a un termini
màxim de cinc (5) anys més.
SEGON.- El contractista abonarà a l’Ajuntament un cànon anual de nou mil set-cents vuitanta
euros (9.780,00 €), que s’actualitzarà anualment conforme a les variacions experimentades per
l’IPC i es farà efectiu en la forma establerta a la clàusula setena del plec de clàusules
administratives.
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'aquesta resolució a l’adjudicatari i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Acceptar el recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar social” de la Diputació de Barcelona. INSU 10/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’import de 499.999,44 €, de suport econòmic consistent en fons de prestació
destinats al “Finançament de l’àmbit de benestar social” 2015 (Codi XGL 15/Y/201775),
corresponent a 2,32 € per 215.517 habitants (segons l’INE d’1 de gener de 2014).
SEGON.- Ingressar l’import de 499.999,44 €, als comptes pressupostaris següents:
Import
18.000,00
343.699,44
15.300,00
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Compte pressupostari

Concepte: Transferència Diputació

3413.46100.31103 Promoció de la salut
3313.46100.23102 Serveis bàsics
3313.46100.23103 Projectes de suport
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123.000,00

3313.46100.23104 Ajut domicili

499.999,44

TOTAL FINANÇAMENT

TERCER.- Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:

NOM

SERVEIS
SOCIALS

SALUT I
COMUNITAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auxiliar de gestió

LLOC DE TREBALL

%
30

Educadora social

70

Auxliar de gestió

30

Cap districte ASP

20

Auxiliar de gestió

10

Auxiliar de gestió

10

Tècnica prevenció de drogodependències

50

Auxiliar de gestió

15

Tèdnica salut escolar /relleu)

20

Cap de salut i comunitat

25

Coordinadora dinamitzadora

100

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del projecte.
QUART.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de referència.

7. Ratificar la resolució núm. 2951 de 24 de març de 2015 que sol·licita una subvenció de
77.400,00 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya pel Terrassa Arts Visual – Programació Estable Professional 2015.
INSU 11/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2951, de 24 de març de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 77.400,00 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel Terrassa Arts Visuals – Programació
Estable Professional 2015.

CULTURA

SEGON.- Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
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NOM I COGNOMS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOC DE TREBALL
Tècnica gestió cultural
Conserge
Conserge
Auxiliar de gestió
Administratiu

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

Encarregat manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d'oficis
Secretària direcció
Tècnica auxiliar de gestió
Secretària membres corporació

20%
20%
20%
2%
25%
2%

Tècnic de gestió

5%

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

8. Ratificar la resolució núm. 2952 de 27 de març de 2015 que sol·licita una subvenció de
542.866,00 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la Producció del CAET i Festival
TNT – Terrassa Noves Tendències 2015. INSU 12/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 2952, de 27 de març de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 542.866,00 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la Producció del CAET i Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències 2015

CULTURA

SEGON.- Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
NOM I COGNOMS
----------------------------------(Plaça a convocar)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVEIS
CENTRALS
ÀREA
-----------------------------------

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

% imputat
40%
70%
70%
70%
18%
48%
48%
41%
21%
22%
22%
22%
20%

Tècnic de gestió

8%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del projecte.
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9. Acceptar l’ajut econòmic per al “Programa complementari de garantia de la cohesió
social” de la Diputació de Barcelona. INSU 14/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’import de 681.404,13 €, d’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona
consistent en “Programa complementari de garantia de cohesió social” 2015 (Codi XGL
15/Y/201775).
SEGON.- Ingressar l’import de 681.404,13 € €, al compte pressupostari 3313.46100.23102
Serveis Bàsics (Serveis Socials)
TERCER.- Sol·licitar la corresponent generació de crèdit, donat que l’ajut econòmic atorgat no està
previst al pressupost municipal, a l’aplicació pressupostària 3313.23102

SERVEIS SOCIALS

QUART.- Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, amb la consideració de despesa elegible,
NOM
A contractar
A contractar
A contractar
A contractar
A contractar
A contractar
A contractar
A contractar

LLOC DE TREBALL
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Educador social
Educador social
Educador social
Educador social
Educador social

%
100
100
100
100
100
100
100
100

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del projecte.
CINQUÈ.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de referència.

10. Ratificar la resolució núm. 3458 de 13 d’abril de 2015, que aprova la signatura del
Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament
de Terrassa, en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat subscrit l’any 2012 i l’Ajuntament de Terrassa. GESAD 03/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 3458, de 13 d’abril de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la signatura del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012 i l’Ajuntament de Terrassa i que preveu
una aportació econòmica total de 5.286.098,86 € per part del Departament de Benestar i Família
per a l’anualitat 2015; el text íntegre del qual consta a l’expedient.
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SEGON.- Delegar en el senyor Manuel Pérez Díaz, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, la signatura del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012, així com la
signatura dels tràmits que se’n derivin.
TERCER.- Acceptar el suport econòmic de 4.409.807,69 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Serveis Socials, inclòs a la Fitxa 1 del Protocol Addicional de concreció per al
2014del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall
que es relaciona,
PRESSUPOST
INICIAL

CONCEPTE
Professionals equips bàsics (TS i
ES)
SAD Social

APORTACIÓ
GENERALITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

3.237.209,84 €
1.830.817,23 €

1.577.348,40 €
1.016.756,94 €

SAD Dependència

2.470.401,60

1.629.718,00 €

Referent de la dependència

55.110,41 €

42.030,35 €

1.659.861,44 €
556.118,36 €
altres ingressos =
257.941,93 €
731.455,67 €
altres ingressos =
109.227,93 €
13.080,06 €

1.784.342,15 €

143.954,00 €

1.640.388,15 €

4.409.807,69 €

4.600.903,68 €
Altres ingressos =
367.169,86 €

Ajuts d’urgència social
TOTAL

9.377.881,23 €

QUART.- Acceptar el suport econòmic de 88.800,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Serveis d’intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents, inclòs a
la Fitxa 2 del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i
que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE

PRESSUPOST INICIAL

APORTACIÓ
GENERALITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Centres Oberts

155.383,57 €

67.800,00 €

87.583,57 €

Districte Jove

122.754,33 €
278.137,90 €

21.000,00 €
88.800,00 €

101.754,33 €
189.337,9 €

TOTAL

CINQUÈ.- Acceptar el suport econòmic de 50.700,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i
els seus fills i filles, inclòs a la Fitxa 6 del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del
Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall que es
relaciona:

CONCEPTE
SAU
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PRESSUPOST
INICIAL
135.378,97 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
50.700,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
84.678,97 €
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SISÈ.- Acceptar el suport econòmic de 40.149,29 € atorgat pel Departament de Benestar i Família
per al Transport Adaptat, inclòs a la Fitxa 9 del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del
Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall que es
relaciona.

CONCEPTE
Servei de Transport adaptat

PRESSUPOST
INICIAL
156.979,64 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
40.149,29 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
116.830,35 €

SETÈ.- Acceptar el suport econòmic de 345.348,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència, inclòs a la Fitxa 19 del Protocol
Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
de Serveis Socials, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
EAIA

PRESSUPOST
INICIAL
456.329,73 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
345.348,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
110.981,7 €

VUITÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.000,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per a l’Atenció al poble gitano, inclòs a la Fitxa 30 del Protocol Addicional de concreció per
al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el
detall que es relaciona.

CONCEPTE
Mediació amb el col·lectiu gitano

PRESSUPOST
INICIAL
40.874,54 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.000,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
25.874,54 €

NOVÈ.- Acceptar el suport econòmic de 80.697,52 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’inclusió social, inclòs a la Fitxa 8 del Protocol Addicional de concreció
per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el
detall que es relaciona.

CONCEPTE
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió

PRESSUPOST
INICIAL
214.403,65 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
80.697,52 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
133.706,13 €

DESÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.082,68 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’atenció social a persones afectades pel VIH/SIDA, inclòs a la Fitxa 20
del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que
gestiona el Servei de Salut Comunitària, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Programa de prevenció de la Sida
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PRESSUPOST
INICIAL
48.100,46 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.082,68 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
33.017,78 €
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ONZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.082,68 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’atenció social a persones amb drogodependència, inclòs a la Fitxa 21
del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que
gestiona el Servei de Salut Comunitària, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Programa de prevenció de les
drogodependències

PRESSUPOST
INICIAL
241.962,15 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.082,68 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
167.430,47 €
Altres subvencions =
59.449,00 €

DOTZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 94.431,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per l’Acollida i integració de persones estrangeres immigrades, inclòs a la Fitxa 7 del
Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el
Servei de Ciutadania i Drets Civils, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Acollida i integració de persones
estrangeres immigrades

PRESSUPOST
INICIAL
198.843,00 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
94.431,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
104.412,00 €

TRETZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 46.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Servei d’informació i atenció a les dones - SIAD, inclòs a la Fitxa 28 del Protocol
Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
de Polítiques de Gènere, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Servei d’informació i atenció a les
dones -SIAD

PRESSUPOST
INICIAL
306.959,45 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
46.000 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
242.959,45 €
Altres subvencions =
18.000,00

CATORZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 40.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al projecte Acció comunitària integral, inclòs a la Fitxa 29.2 del Protocol Addicional de
concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei Participació
Ciutadana, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Acció comunitària integral

PRESSUPOST
INICIAL
40.000,00 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
40.000,- €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
0,00 €

QUINZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 25.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al PDC - Plans de desenvolupament comunitari, inclòs a la Fitxa 29.1 del Protocol
Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
de Joventut i Lleure, amb el detall que es relaciona.
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CONCEPTE
PDC- Plans de desenvolupament
comunitari -

PRESSUPOST
INICIAL
209.124,71 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
25.000,- €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
172.895,88 €
Altres subvencions =
11.228,83 €

SETZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 20.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i Família
per al Programa Servei d’Oficines Joves, inclòs a la Fitxa 32 del Protocol Addicional de concreció
per al 2015 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Joventut i Lleure, amb
el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Servei d’Oficines Joves

PRESSUPOST
INICIAL
243.613,07 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
20.000,- €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
223.613,07 €

DISSETÈ.- Sol·licitar la corresponent generació de crèdit donat que l’import atorgat és superior a
l’import previst al pressupost, amb el detall següent.
Projectes amb major
subvenció a la
prevista

Import previst al
pressupost
Generació
2015
Atorgat 2015 de crèdit

Professionals bàsics
Referent comunitari

1.478.684,13 1.577.348,40

98.664,27

39.526,06

42.030,35

2.504,29

326.660,00

345.348,00

18.688,00

Acollida i integració a
persones immigrades

87.431,00

94.431,00

7.000,00

Servei d'Oficina Jove

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

1.972.301,19 2.119.157,75

146.856,56

EAIA

PDC. Plans de
desenvolupament
comunitari
TOTAL

Aplicació
pressupost

Servei
Serveis
3313,45002,23101 socials
Serveis
3313,45002,23102 socials
Serveis
3313,45002,23101 socials
Ciutadania i
3460,32500,32704 Drets Civils
3465,45002,33404 Joventut
Participació
0464,45002,92403 Ciutadana

DIVUITÈ.- Ingressar els imports acceptats en els acords precedents en els comptes pressupostaris
que es relacionen:

SERVEI / Programa

CODI PROGRAMA

IMPORT

Serveis Socials - Servei Bàsic d’Atenció Social
(Professionals+referent comunitari)

45002. 23102

1.619.378,75 €

Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
(SAD Social + SAD Dependència)

45002.23104

2.646.474,94 €
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Serveis Socials - Projectes de suport

45002.23103

419.300,81 €

Serveis Socials - EAIA

45002.23101

345.348,00 €

Salut Comunitària – Promoció de la salut

45002.31103

30.165,36 €

Ciutadania i Drets Civils

45002.32704

94.431,00 €

Polítiques de Gènere - Serveis a les dones

45002.23106

46.000,00 €

Joventut i Lleure – Dinamització i participació
juvenil

45002.33404

25.000,00 €

Joventut i Lleure – Emancipació i formació

45002.33403

20.000,00 €

Participació Ciutadana

45002.92403

40.000,00 €

DINOVÈ.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4.
VINTÈ.- Adscriure als projectes que integren el contracte programa el personal següent amb el
percentatge de dedicació que es relaciona, el qual te consideració de despesa elegible i en el ben
entès de aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del projecte:
NOM

LLOC DE TREBALL

%

SERVEIS SOCIALS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

------------------------------------

DTS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
DTS- Referent Dependència
Cap de serveis socials
Coordinadora districte
Coordinadora districte
Cap de secció
Responsable programes
Auxiliar de mediació
Coordinadora SAD
Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió del SAD

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15
5
35
100
100
100
100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió del SAD
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió

100
100
100
100
75
50
65
20
5
5
5
5
5
5
15
5
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Secretaria
Cap de l’EAIA
Auxiliar gestió EAIA
Psicòloga EAIA
Psicòleg EAIA

-----------------------------------Psicòleg EAIA
-----------------------------------Pedagoga EAIA
-----------------------------------DTS EAIA
-----------------------------------DTS EAIA
-----------------------------------ES EAIA
-----------------------------------ES EAIA
COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS AREA
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Administrativa
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Auxiliar atenció al públic
-----------------------------------Tècnic superior
Cap secció programes
-----------------------------------transversals
-----------------------------------Tècnica estadística
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Auxiliar de gestió
Cap servei gestió administrativa
-----------------------------------i contractació
-----------------------------------Cap servei gestió econòmica
-----------------------------------Tècnica de gestió
POLITIQUES DE GENERE
-----------------------------------Cap del servei
-----------------------------------Tècnic esp de gestió
-----------------------------------Tècnic sup en dret
-----------------------------------Psicòloga
-----------------------------------Psicòloga
-----------------------------------Psicòloga
-----------------------------------DTS
-----------------------------------Tècnic esp de gestió
-----------------------------------Aux. Informació al públic
-----------------------------------Auxiliar de gestió
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5
5
5
5
5
25
5
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
70
25
40
100
25
100
100
40
50
20
10
10
10
65
40
100
100
100
100
100
100
95
50
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------------------------------------

Auxiliar de gestió
POLICIA MUNICIPAL
-----------------------------------Agent
-----------------------------------Agent
-----------------------------------Caporal
JOVENTUT
-----------------------------------Tècnica joventut
-----------------------------------Tècnica joventut
-----------------------------------Tècnic de joventut
-----------------------------------Tècnica auxiliar
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Informador
-----------------------------------Informadora
-----------------------------------Informadora
-----------------------------------Conserge
-----------------------------------Cap de servei
CIUTADANIA I DRETS CIVILS
-----------------------------------Agent d’acollida
-----------------------------------Tècnica superior
-----------------------------------Tècnica superior
-----------------------------------Dinamitzadora
-----------------------------------Dinamitzadora
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Cap del servei
Director de serveis de cohesió i
-----------------------------------benestar social
POLITIQUES SOCIALS HABITATGE
-----------------------------------Tècnica habitatge
-----------------------------------DTS Coordinadora districte
SALUT I COMUNITAT
-----------------------------------Tècnica prevenció drogodep
-----------------------------------Tècnica salut
-----------------------------------Cap del servei
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Dinamitzadora
-----------------------------------Auxiliar de gestió
-----------------------------------Tècnica salut/psicòloga
-----------------------------------Ginecòloga
-----------------------------------Psicòleg
-----------------------------------Consultora de salut
SERVEIS CENTRALS AJUNTAMENT
-----------------------------------Tècnic programació informàtica
-----------------------------------Ajudant de serveis
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60
25
25
25
80
38
30
60
34
100
100
100
50
46
100
50
89
12
40
20
31
5

32
50
50
25
34
25
100
25
25
20
20
20
20
20
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11. Aprovar l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa, la Creu Roja a
Catalunya i la Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament d’una prova pilot del model
d’atenció i intervenció a les situacions de soledat no volguda de les persones grans al
municipi de Terrassa. GESAD 53/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa, la Creu Roja a
Catalunya i la Fundació “la Caixa” de data 15 de juliol de 2014, que literalment diu:
“ R EU NIT S
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.
D’altra part, el senyor Josep Marquès Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, i (en endavant,
Creu Roja), actuant en nom i representació de la Creu Roja a Catalunya, amb CIF Q2866001G i
domicili al carrer Joan d'Àustria 120-124 de Barcelona, i el senyor Marià Gallego Gallego,
president local de la Creu Roja a Terrassa.
I de l’altra, el senyor Marc Simon Martínez, director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, (d’ara endavant, Fundació Bancària
”la Caixa”), amb domicili a Barcelona, av. Diagonal, 621-629, i amb NIF G-58899998, i el senyor
Jordi Nicolau Aymar, director territorial de CaixaBank a Barcelona.
Les parts que intervenen es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el
present document i, a aquest efecte,
EX PO S EN
I. Que les parts van signar un conveni de col·laboració en data 15 de juliol de 2014, per al
desenvolupament d’una prova pilot del model d’atenció i intervenció a les situacions de soledat no
volguda de les persones grans al municipi de Terrassa.
II. Que és voluntat de les parts ampliar la col·laboració de la manera que s’especifica en aquest
document.
Per tot el que s’ha exposat, les parts acorden subscriure aquesta addenda al conveni subscrit, per
la qual s’acorden els pactes següents.
P ACT ES
Primer. Ampliació de la col·laboració
Per mitjà d’aquesta addenda, les parts acorden donar continuïtat a la col·laboració pactada en el
Conveni en data 15 de juliol de 2014, ampliant la vigència del mateix fins el 31 de desembre de
2016.
Segon. Manteniment de les clàusules del conveni

Acta Junta Govern Local

Pàgina 18

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Les parts estableixen expressament que seran d’aplicació a aquesta addenda tots els
compromisos de les parts regulats en el conveni de 15 de juliol 2014, en tots els seus punts, sens
perjudici del que es preveu en els pactes anteriors.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Entitat de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”, que suposin millores en els indicadors de
competitivitat empresarial en l’àmbit del polígon i les empreses que s’hi ubiquen.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Entitat de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” per un període de dos anys, el text íntegre del qual
es transcriu a continuació:
“A la ciutat de Terrassa, el dia..... de................. de 2015
REUNITS
D’una banda l’Il·lm. Sr. JORDI BALLART I PASTOR, alcalde de Terrassa, en nom i representació
de l’Ajuntament de Terrassa; amb domicili a Terrassa, Raval de Montserrat, núm. 14 (DP 08221),
amb NIF PO827900B.
I de l’alta, el Sr. JORDI VILAR i ALARCÓN, president de l’Entitat Urbanística de Conservació del
Polígon Industrial “Els Bellots”, de Terrassa, en nom i representació d’aquesta entitat; amb
domicili, a efectes de notificacions Terrassa, carrer del Pare Llaurador, núm. 56 ( DP 08224), amb
NIF G61104204.
Reconeixent-me mútuament la capacitat legal suficient per actuar en aquest acte i a obligar les
seves respectives institucions.
MANIFESTEN :
Que una vegada valorada l’experiència de les actuacions desenvolupades a través de la
implementació del conveni anterior que va regular la col·laboració entre l’Entitat Urbanística de
Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”, i l’Ajuntament de Terrassa s’ha observat que:
I. Que l’existència d’un canal únic d’interlocució dels empresaris localitzats al polígons dels Bellots,
centrat en la presidència de l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”
i en el Servei d’Empresa, Comerç i Consum de l’Ajuntament ha estat l’element clau per garantir la
eficàcia i eficiència vers l’aplicació d’accions relacionades amb la millora de la competitivitat de les
empreses allà localitzades.
II. Que l’aplicació del conveni de col·laboració ha suposat una millora clara vers la prestació dels
serveis de l’Ajuntament també en temes relacionats amb el manteniment i millora de la
infraestructura de desenvolupament econòmic que és el polígon industrial dels Bellots.
III. Que vistos els resultats assolits amb la implantació del conveni anterior es fa necessari
continuar desenvolupant les línies d’actuació esmentades als dos punts anteriors.
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I que, per tot això que els sotasignats estableixen el present Conveni subjecte a les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té com a finalitat establir relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa
i l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” que suposin millores en els
indicadors de competitivitat empresarial en l’àmbit del polígon i en l’àmbit de les empreses que s’hi
ubiquen.
SEGONA.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest conveni és el del propi Polígon Industrial “Els Bellots” que
delimita el planejament urbanístic de la ciutat de Terrassa i que compren quatre illes que inclouen
actualment 38 parcel·les cadastrals.
TERCERA.-ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’acord amb l’objecte del conveni definit a la clàusula primera, les actuacions específiques a les
que s’obliguen les parts son:
Per part de l’Ajuntament:
3.1 Centralitzar en un canal únic la resolució dels requeriments de les empreses vinculades a
l’Entitat Urbanística de Conservació vers l’Ajuntament en els temes de manteniment i millora del
polígon, aquest canal estarà localitzat a l’estructura de la Direcció de la Promoció Industrial del
Servei d’Empresa Comerç i Consum de l’Ajuntament.
3.2 Fer-se càrrec de les tasques de manteniment de jardineria i poda de l’arbrat , a través del
Servei de Gestió del Espai Públic de les rotondes de l’Avinguda del Vallès amb l’Avinguda del
Carrer de l’Aigua (rotonda Bellots), i de la rotonda del carrer de l’aire amb el Carrer Terra, així com
de la mitgera d’arbustos de la Avinguda del Vallès. L’àmbit d’actuació que queda ressenyat al
plànol contingut a l’annex d’aquest conveni.
3.3 Oferir actuacions de millora de la competitivitat interna i de consolidació de les empreses del
polígon en funció de les necessitats i dels recursos que l’Ajuntament de Terrassa obtingui per
aquesta finalitat.
3.4 Procurar per la localització d’activitats empresarials complementàries a les ja existents a les
naus buides del polígon Els Bellots.
3.5 Realitzar accions per a la dinamització i la implantació d’accions de cooperació o de simbiosi
industrial al polígon i, si fos en cas, entre polígons. Una de les accions a desenvolupar per
aquesta via serà recolzar la creació d’una marca del Polígon Industrial dels Bellots, sempre que
aquesta marca estigui alineada amb les accions de política de promoció industrial que des de
l’Ajuntament s’estiguin implantant.
Per part de l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”:
3.6 Centralitzar reclamacions, requeriments així com fer derivació de la gestió de els incidències
explicitades pels membres l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots”
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que estiguin dins de l’ àmbit d’aquest conveni cap a la Direcció de la Promoció Industrial de
l’Ajuntament.
3.7 Realitzar les tasques d’administració i secretaria de l'Entitat Urbanística de Conservació.
3.8 Realitzar el manteniment de la neteja dels vials del Polígon integrats pels carrers (Foc, Terra,
Aigua i Aire).
3.9 Realitzar el manteniment de la jardineria dels vials del Polígon integrats pels carrers (Foc,
Terra, Aigua i Aire).
3.10 Mantenir i actualitzar el domini bellots.com .org .es.
3.11 Impulsar convenis amb altres ens orientats a millorar els serveis que s’hi donen als Bellots
tant a les pròpies empreses com als seus assalariats.
3.12 Establir d'eines per fomentar la col·laboració entre empreses del Polígon i per la optimització
de recursos.
3.13 Facilitar la informació sobre incidències rellevants, en positiu i en negatiu respecte de l’estat
de viabilitat de empreses del polígon, sempre amb el vist i plau dels seus propietaris per tal que
l’Ajuntament pugui activar les accions oportunes de millora en la competitivitat que s’ofereixin a
través dels seus serveis especialitzats ubicats al Servei d’empresa Comerç i Consum.
3.14 Facilitar informació sobre naus buides al polígon, així com de les activitats, ja siguin
empresarials o no que puguin ser complementàries a les existents que en cada moment hi puguin
afegir valor a aquest àmbit territorial.
3.15 Incentivar entre els membres de l’Entitat de Conservació l’aflorament de
projectes
possibilistes de cooperació o de simbiosi industrial, que suposin millores al polígon. Entre ells
incentivar la dinamització per la creació d’una marca del Polígon Industrial dels Bellots alineada
amb les accions de desenvolupament industrial que s’implantin des del Servei de Promoció
Industrial.
Així com d’altres actuacions que puguin acordar les parts durant la vigència del conveni.
QUARTA.- MILLORES O MODIFICACIONS
Les millores o modificacions del Conveni seran afegides al mateix mitjançant addendes que es
signaran en prova de conformitat ambdues parts.
CINQUENA.- ORGAN DE SEGUIMENT I DE GESTIÓ.
L’òrgan de gestió i seguiment del conveni, és la Comissió de Gestió i Seguiment, aquesta estarà
formada pel President de l’entitat de Conservació del Polígon Industrial “Els Bellots” o
persona/persones en qui delegui en cada moment i pel Cap de Promoció Industrial del Servei
d’Empresa Comerç i Consum de l’Ajuntament de Terrassa. o persona/persones en qui es delegui.
Aquesta comissió és reunirà com a mínim dues vegades a l’any. Una per planificar les actuacions
a desenvolupar durant l’any i la segona a la finalització del exercici per avaluar les actuacions
implantades.
No obstant la Comissió es podrà reunir a lo llarg de l’any a requeriment de qualsevol de les parts.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 21

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

SISENA .- FUNCIONS DE L’ ORGAN DE GESTIÓ
Son funcions de la Comissió de Gestió i Seguiment:
.- posar els mitjans necessaris dins de les seves possibilitats per tal de fer efectives les actuacions
acordades en cada moment.
.- seguir l’evolució de les actuacions endegades amb la intensitat que cadascuna requereixi.
.- avaluar els resultats assolits.
.- proposar accions correctores, quan pertoqui.
.- proposar noves actuacions a desenvolupar per a la millora del propi polígon i/o a les empreses
allà localitzades.
SETENA.- VIGÈNCIA
El conveni té una durada de dos anys, prorrogable expressament per les parts.
VUITENA.- CONTROVERSIES
En el supòsit de litigi o controvèrsia entre les parts signants, la part que es consideri afectada,
requerirà a l’altra part per escrit els motius de la controvèrsia a fi i a efecte de poder procedir a la
resolució de conflicte i si fos el cas remetre l’esmenta’t document als òrgans competents.
NOVENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir, entre d’altres causes, per:
• Expiració del termini de vigència.
• Impossibilitat de fer front a les obligacions que se’n deriven.
• Incompliment per qualsevol de les parts.”
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats i als departaments que correspongui per a la
seva tramitació.

13. Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica a
l’Ajuntament de Terrassa i entitats adherides. ECAU 1713/2015
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:
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Any

Durada

Despesa

2015

7 mesos

2.065.700,33 €, exclòs l’IVA

2016

6 mesos

2.065.700,32 €, exclòs l’IVA
4.131.400,65 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’energia elèctrica a l’Ajuntament de Terrassa i societats municipals dependents, que es
relacionen, que han encomanat a l’Ajuntament realitzar les actuacions de gestió integrada de la
contractació del subministrament d’energia elèctrica, així com a altres societats municipals que,
amb posterioritat a la seva formalització, acordin adherir-se a aquest contracte.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
base de licitació de quatre milions cent trenta-un mil quatre-cents euros amb seixanta-cinc cèntims
(4.131.400,65 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des de la formalització.
QUART.- L’Ajuntament de Terrassa i societats municipals dependents, abans relacionades, són
els obligats al pagament del preu.
Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament, el finançament de les obligacions
econòmiques derivades del compliment del contracte, quatre milions nou-cents noranta-vuit mil
nou-cents noranta-quatre amb setanta-nou cèntims (4.998.994,79 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació 22100 de les diferents Àrees i programes:
Any

Import

2015

2.499.497,40 €, inclòs l’IVA

2016

2.499.497,39 €, inclòs l’IVA
4.998.994,79 €, inclòs l’IVA

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap del Servei de Qualitat Ambiental, que
actualment és el Sr. Josep Latorre, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada
es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a través de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i en la plataforma de
contractació pública electrònica www.vortalgov.es.
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14. Prorrogar el contracte del servei de menjador de les Escoles Bressol i Escoles
d’Educació. ECAA 97/2012
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar un any, a comptar des de l’1 de setembre de 2015, amb l’empresa
SERUNION SA, el contracte de serveis de menjadors de les escoles bressol i escoles d’educació
especial dependents del Servei d’Educació, pels preus unitaris que s’indiquen:
Menú de les escoles educació especial

3,56 € IVA exclòs

Menú de les escoles bressol

4,09 € IVA exclòs

SEGON.- Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte es carregaran a les
aplicacions pressupostàries següents:
2015
2016
Aplicació pressupostària
3422.32301.22711

108.000,00 €, inclòs l’IVA

228.000,00 €, inclòs l’IVA

3422.32302.22711

26.000,00 €, inclòs l’IVA

43.000,00 €, inclòs l’IVA

L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, 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).
TERCER.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
QUART.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa SERUNION SA i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

15. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de missatgeria per a l’Ajuntament de
Terrassa, i serveis de transport interbibliotecari de llibres i documents per a la xarxa
municipal de biblioteques públiques de Terrassa (servei de boomerang).ECAS 1733/2015
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:
Durada inicial

Any

Durada

Acta Junta Govern Local

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

6 mesos

5.020,66 €

-

-

2016

12 mesos

10.041,33 €

-

-

2017

6 mesos

5.020,66 €

-

-
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de missatgeria
per a l’Ajuntament de Terrassa i serveis de transport interbibliotecari de llibres i documents per a la
xarxa municipal de biblioteques públiques de Terrassa (Servei de boomerang)
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de vint mil vuitanta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims (20.082,65 €), exclòs l’IVA. El contracte
tindrà una durada de dos (2) anys, a comptar des de la formalització del contracte, que es preveu
l’1 de juliol de 2015. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els
serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas,
aquest període d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vint-i-quatre mil tres-cents euros (24.300,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

2015

2016

2017

2000 93302 22201

1.825,00 €

3.650,00

1.825,00

3451 33211 22300

4.250,00 €

8.500,00

4.250,00

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el responsable del Servei de Logística i
Missatgeria, que actualment és el Sr. Lluís Miquel Yuguero, al qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar
que la prestació pactada es realitzi correctament.
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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

16. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’Escola de Família de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 1408/2015
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:
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Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

-

-

2015

3,5 mesos

17.560,59 €

2016

9,5 mesos

47.664,50 €

2017

6 mesos

30.103,91 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la gestió dels serveis d’Escola de
Família de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de noranta-cinc mil tres-cents vint-i-nou euros (95.329,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una
durada de dos (2) cursos escolars, a comptar des del quinze de setembre de 2015. En cas
d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori,
fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període d’execució
pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
cent quatre mil vuit-cents seixanta-un euros amb noranta cèntims (104.861,90 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23103.22799 del Pressupost Municipal
corresponent:
2015

19.316,65 €

2016

52.430,95 €

2017

33.114,30 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap de Serveis Socials, que actualment és la
Sra. Lucia Linuesa, 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

17. Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació dels serveis de Centres Oberts de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 1409/2015
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.- 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:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2015

4 mesos

39.818,18 €

-

-

2016

10 mesos

99.545,45 €

-

-

2017

6 mesos

-

-

59.727,27 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació dels serveis de Centres
Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de cent noranta-nou mil noranta euros amb noranta cèntims (199.090,90 €), exclòs l’IVA. El
contracte tindrà una durada de dos (2) cursos escolars, a comptar des de l’ú de setembre de 2015.
En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter
transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període
d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
dos-cents dinou mil (219.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23103.22799 del Pressupost Municipal corresponent:
2015

43.800,00 €

2016

109.500,00 €

2017

65.700,00 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap de Serveis Socials, que actualment és la
Sra. Lucia Linuesa, 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.
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18. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 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 l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2015, amb
el següent detall:

PERSONAL FUNCIONARI (Convocatòries lliures)

GRUP

C2

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

(E) Adm.Especial
(S) Serveis Especials

Agent

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

5

Oposició Lliure

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

PERSONAL FUNCIONARI (Promoció Interna)
CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

A1

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

Tècnic/a Superior
Psicologia

1

Concurs

A1

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

Tècnic/a Superior

3

Concurs

A2

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

Tècnic/a de Grau Mig

12

Concurs

C1

(E) Adm. General
(S) Administrativa

Administratiu/va

20

Concurs

C2

(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

Auxiliar Tècnic de Gestió

6

Concurs

GRUP

SEGON.- Donar el tràmit adient a la present Resolució per a la seva efectivitat.

19. Aprovar l’Avanç del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa 2015 – 2020.
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’informe tècnic emès pels serveis tècnics de mobilitat de l’Ajuntament de
Terrassa, en data 15 d’abril de 2015.
SEGON.- Aprovar el document de l’avanç del Pla de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa 20152020.
TERCER.- Sotmetre el document aprovat a informació al públic durant un període de trenta dies
hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
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QUART.- Donar trasllat del document de l’avanç del Pla de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa
2015-2020, a l’ATM i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

20. Ratificar la resolució número 3206 de 13 d’abril de 2015, que adjudica el contracte de
serveis de retirada d’arbres trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència i en
risc de trencament o caiguda, resultat de la ventada del 9 de desembre de 2014 al terme
municipal de Terrassa. MAMA 237/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 3206, de 13 d’abril de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil FUTUR ECOLÒGIC, SL, el contracte de serveis de retirada els
arbres trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència i en risc de trencament o caiguda
resultat de la ventada del 9 de desembre de 2014 al terme municipal de Terrassa. La durada
d’aquest contracte és de tres (3) mesos, a comptar des de la seva formalització, que es podrà
prorrogar de forma expressa. Els treballs hauran d’estar finalitzats abans de l’inici de la temporada
d’alt risc d’incendi, període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, a fi i efecte de minorar
el risc d’incendis.
L’empresa FUTUR ECOLÒGIC, SL en resulta adjudicatària com a conseqüència de la puntuació
obtinguda, que pel que fa a l’únic criteri, l’econòmic, ha obtingut 97,59 sobre un total de 100, la
qual ha estat la major puntuació, tal i com s’ha detallat en el quadre anterior.
SEGON.- L’empresa FUTUR ECOLÒGIC, SL pagarà un preu de 9,025€/Tn (IVA exclòs) per a la
fusta extreta destinada a serradora, 6,025€/Tn (IVA exclòs) per a la fusta extreta destinada a
trituració, i 25€/Tn (IVA exclòs) per la llenya d’alzina i roure).
TERCER.- Notificar aquesta resolució, si és possible per via telemàtica, a l’empresa FUTUR
ECOLÒGIC, SL, adjudicatària dels serveis de constant referència i a la resta de candidats o
licitadors.
QUART.- Formalitzar el contracte de manera immediata, abans del quinzè dia hàbil a comptar des
del següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels licitadors i candidats i
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant de
l’Ajuntament de Terrassa.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte al director de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, càrrec ocupat pel Sr. Marc Cadevall Artigues, a qui
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.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Terrassa.
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21. 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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