ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López

20/2016

18-NOVEMBRE-2016

El divuit de novembre de l’any dos mil setze, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.

Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Marc Armengol i Puig

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Membres excusats
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

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.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

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

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 4 de novembre de 2016 (19/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 4 de novembre de 2016
(19/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i la UAB, per aplicar
vacunes inmunocontraceptives en els senglars de vida lliure. Exp. GNMA 12/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració que s’adjunta, entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, l’objecte del qual és aplicar vacunes
immunocontraceptives per tal de reduir la capacitat reproductiva dels senglars de vida lliure.
SEGON. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’entitat Amb
Arrels i els propietaris del solar ubicat al carrer Valls 49, en el marc del programa
Municipal d’Horts Urbans. Exp. MAMA 49/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, amb una vigència de dos anys des
del dia següent de la seva signatura, i prorrogable per períodes anuals i que en tot cas,
quedarà sotmès a la vigència de contracte privat signat entre el propietari i l’entitat, entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. Bartolomé i la sra. Mª Angels com a propietaris del solar i
l’entitat Amb Arrels (arrendatari del solar), per la habilitació d’aquest espai com a hort urbà al
solar emplaçat al C/ Valls en el marc del Programa Municipal d’Horts Urbans.
SEGON. Aprovar la despesa de 4.999,85€ (IVA inclòs) que correspon a la part proporcional de
l’import total d’adequació del solar objecte d’aquest conveni, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1533.17212.61900.còdi 13011 del pressupost municipal vigent, aprovada per la
comissió d’inversions en data 10 d’octubre de 2014.
TERCER. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’entitat El Boixac i
els propietaris del solar ubicat al carrer Valls 49, en el marc del programa Municipal
d’Horts Urbans. Exp. MAMA 48/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, amb una vigència de dos anys des
del dia següent de la seva signatura, i prorrogable fins un màxim de 5 anys i que en tot cas,
quedarà sotmès a la vigència de contracte privat signat entre el propietari i l’entitat, entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. Bartolomé i la sra, Mª Angels com a propietaris del solar i
l’entitat El Boixac Associació (arrendatari del solar), per la habilitació d’aquest espai com a hort
urbà al solar emplaçat al C/ Valls en el marc del Programa Municipal d’Horts Urbans.
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SEGON. Aprovar la despesa de 4.999,85€ (IVA inclòs) que correspon a la part proporcional de
l’import total d’adequació del solar objecte d’aquest conveni, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1533.17212.61900.còdi 13011 del pressupost municipal vigent, aprovada per la
comissió d’inversions en data 10 d’octubre de 2014.
TERCER. Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

5. Ratificar el decret núm. 7754, de 17 d'octubre de 2016, que disposa la compareixença
en el contenciós administratiu núm. 303 del 2016 davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona contra l'Acord Plenari de l'Ajuntament de Terrassa,
adoptat en sessió de 21 de juliol de 2016, mitjançant el qual es va desestimar l'escrit
d'advertiment previ a la petició d'inici del procediment d'expropiació per ministeri de llei
en relació a la seva finca del carrer de Mare de Déu dels Àngels de Terrassa. Exp. CORE
303/16
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 7754, de 17 d’octubre de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE-303/2016, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Ildefonso Lago Pérez, en nom i representació del Sr. Pedro,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, contra l’ Acord Plenari de
l'Ajuntament de Terrassa, adoptat en sessió de 21 de juliol de 2016, mitjançant el qual es va
desestimar l'escrit d'advertiment previ a la petició d'inici del procediment d'expropiació per
ministeri de llei, presentat pel Sr. Pedro, en relació a la finca de la seva propietat, emplaçada al
carrer Mare de Déu dels Àngels de Terrassa.
SEGON. Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER. Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, 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 recurs contenciós administratiu CORE 303/2016,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

6. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector “PM-SKE001 Saifa Keller”
promogut per la mercantil BOBEVÍ PROMOCIONS, corresponent a un sector de sòl urbà
no consolidat que comprèn els terrenys inclosos dins l’illa delimitada per l’Avinguda de
les Glòries Catalanes i els carrers Ramon i Cajal, Ter i Sindicat. Exp. COAP 77/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del Sector PM-SKE001 Saifa Keller”
de data octubre de 2016, promogut per Bobeví Noves Promocions Immobiliàries SL, i redactat i
signat per l’arquitecte Víctor Fraga Cano, amb un pressupost total de contractació de sis-cents
quaranta-set mil vuit-cents vuit euros amb quaranta cèntims (647.808,40 €) (IVA exclòs), de
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set-cents vuitanta-tres mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb setze cèntims (783.848,16 €) (IVA
inclòs) i un pressupost per coneixement de l’administració de vuit-cents vuitanta-nou mil cent
catorze euros amb quaranta-vuit cèntims (889.114,48 €).

El pressupost desglossat en les tres fases és el següent:

Pressupost d’execució
per contracte
(sense IVA)
Pressupost d’execució
per contracte
(amb IVA)
Pressupost
per
coneixement
de
l’administració

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTAL

196.811,16 €

174.690,16 €

276.307,08 €

647.808,40 €

238.141,50 €

211.375,09 €

334.331,57 €

783.848,16 €

299.936,70 €

212.395,31 €

376.782,47 €

889.114,48 €

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de la següent manera:
• Fase 1: Sis (6) mesos
• Fase 2: Sis (6) mesos (dependrà de l’evolució de l’edificació residencial adjacent)
• Fase 3: Sis (6) mesos
SEGON. Inici d’obra. Prèviament a l’inici de les obres, es lliurarà al Servei de Contractació
d’Obres la documentació que es detalla a continuació:
- Amb una antelació mínima de quinze dies, haurà de notificar, d’una manera fefaent, a
l’Ajuntament, la data d’inici de les obres, per tal de que es pugui realitzar un correcte seguiment
d’ella. En aquesta notificació s’indicarà la data prevista per a l’inici de les obres, i anirà
acompanyada del full mitjançant el qual el facultatiu tècnic corresponent assumeix la Direcció
de les obres, així com de les altres dades identificatives dels agents de les obres que es
considerin convenients i l’empresa constructora.
TERCER. Recepció d’obra i d’instal·lacions. La documentació que s’haurà d’aportar en la
petició de la recepció d’obres, haurà de tenir forma de projecte d’obra executada (as-built) i
inclourà necessàriament el següent: a) Memòria justificativa; b) Plànols (documentació gràfica
completa); c)Instruccions d’ús i manteniment de les instal·lacions que ho requereixin i
referències de subministraments; d) Estat d’amidaments; e) Relació identificativa dels agents
que han intervingut en l’obra; f) Control de qualitat realitzat; g) Valoració econòmica dels
diferents serveis a cedir a l’Ajuntament i h) Acta de recepció d’obra per part del promotor de
conformitat amb l’article 169.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
QUART. Publicar el present acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).
CINQUÈ. Notificar els presents acords al promotor i redactor del projecte.
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7. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica promogut per la mercantil BOBEVÍ PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.,
corresponent a un sector de sòl urbà no consolidat “PM-SKE001, Saifa Keller” que
comprèn els terrenys inclosos dins l’illa delimitada per l’Avinguda de les Glòries
Catalanes i els carrers Ramon i Cajal, Ter i Sindicat. Exp. GSOL 4/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica corresponent al sector de sòl urbà no consolidat PM-SKE001, Saifa Keller, que comprèn
els terrenys compresos a l’illa delimitada per l’Avinguda de les Glòries Catalanes i els carrers
Ramon i Cajal, Ter i Sindicat, amb una superfície total de 9.041 m2.
SEGON. L’aprovació definitiva del projecte que s’aprova mitjançant el primer acord produeix els
efectes econòmics i jurídics reals següents:
- La cessió de dret a favor del municipi, en ple domini i lliures de càrregues, dels terrenys de
cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè se’n faci l’afectació als
usos que determini el planejament urbanístic.
- L’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al pagament de
les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
- La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves parcel·les.
- L’extinció o la transformació de drets i de càrregues, d’acord amb la legislació aplicable.
TERCER. Els presents acords esdevindran ferms en via administrativa una vegada
transcorregut un mes des de la recepció per part dels interessats de l’última notificació i/o
publicació dels presents acords, sense que dins el termini esmentat s’hi hagin presentat
recursos en contra, o bé, en cas que se’n presentin, una vegada resolts, o en tot cas
transcorregut un mes des de la seva interposició sense rebre resolució expressa.
QUART. Disposar l’anotació a l’Inventari Municipal del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge
de la finca resultant número 2 del Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament, adjudicada
a favor de l’Ajuntament de Terrassa, destinada a la construcció d’habitatges de protecció
pública, als efectes previstos a l’article 163.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme i 223 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
CINQUÈ. Requerir la mercantil BOBEVÍ PROMOCIONS IMOBILIÀRIES, S.L. per tal que efectuï
el pagament a favor d’aquesta Corporació de la quantitat de 14.831,05 €, corresponent al
defecte d’adjudicació d’aprofitament urbanístic amb càrrec al Dipòsit específic del Patrimoni
Municipal del Sòl i l’Habitatge als efectes previstos a l’article 43 del DL 1/2010, en concordança
amb l’article 223.2 del RLUC.
SISÈ. Realitzar el tràmits necessaris per a possibilitar la inscripció del Projecte de
Reparcel·lació aprovat definitivament mitjançant l’acord primer, al Registre de la Propietat.
SETÈ. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o qui aquest designi o
qui el substitueixi en el càrrec, per a l’aprovació de l’escriptura pública de formalització del
projecte de reparcel·lació que s’aprova definitivament per mitjà dels presents acords, així com
per a la seva esmena i/o rectificació, sempre que no se n’alteri el seu contingut essencial.
VUITÈ. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local.
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NOVÈ. Notificar individualment els presents acords a tots els interessats en l’expedient, al
Servei de Cadastre i Quotes, així com als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

8. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (16 expedients: IPMA 558/2014, IPMA 583/2014,
IPMA 843/2015, IPMA 934/2015, IPMA 941/2015, IPMA 942/2015, IPMA 948/2015, IPMA
961/2015, IPMA 973/2015, IPMA 17/2016, IPMA 114/2016, IPMA 135/2016, IPMA 166/2016,
IPMA 236/2016, IPMA 243/2016 i IPMA 386/2016).
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 558/2014), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar la part del recurs interposat pel senyor Juan Luís en data 5 d’agost de
2016 contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2016, atès que aquest
no desvirtua els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència,
confirmar la sanció imposada i arxivar l’expedient.
SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 583/2014), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Francisco Javier una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat
inscrit al Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012718 i identificat
amb el microxip 982000192913704, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 843/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Falestin una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012041 i identificat amb el
microxip 977200008323712, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
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protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 934/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Karine, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, 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 2 de desembre de 2015, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals 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, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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 el contingut de la proposta (exp. IPMA 941/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Emmanuel una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de
juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 942/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Emmanuel una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 4 de desembre de 2015, incomplint l'article
48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 948/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Christian Omar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, 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 4 de desembre de 2015, incomplint l'article 48 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals 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, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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 el contingut de la proposta (exp. IPMA 961/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Óscar una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims
(150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic
o a llocs d’ús públic en general el dia 11 de desembre de 2015, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 973/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Manuel una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 28 de novembre de 2015, incomplint
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals 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, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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 el contingut de la proposta (exp. IPMA 17/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor José Manuel una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
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consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat inscrit al
Registre municipal d'animals de companyia amb la referència GO-0012450 i identificat amb el
microxip 941000017387950, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 114/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Nereida una sanció de tres-cents euros (300 €), d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei
10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar dos gossos
considerats potencialment perillosos sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs
d’ús públic en general el dia 15 de febrer de 2016, incomplint l'article 48.1 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 135/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Luís Miguel, una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 23 de febrer de 2016, incomplint l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 166/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Erica una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 22 de febrer de 2016, incomplint l'article 48
de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals 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, en
relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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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 el contingut de la proposta (exp. IPMA 236/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Óscar Adrián una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 16 de març de 2016, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (exp. IPMA 243/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Antonio una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, 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 17 de febrer de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals 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, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
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 el contingut de la proposta (exp. IPMA 386/2016), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Andrea una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent portar un gos considerat potencialment perillós, de nom Sombra, sense lligar i sense
morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 4 de maig de 2016,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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9. Ratificar la resolució núm. 8301, de 20 d’octubre de 2016, que sol·licita una subvenció
a la Diputació de Barcelona i a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per al suport de la programació
estable municipal d’arts escèniques i música per als anys 2016 – 2017. Exp. SUBIN
48/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8301, de 20 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per import de 37.000 € (2016) i
37.000 € (2017), i a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per import de 84.000 € (2016) i 89.000 € (2017), per al suport a la
programació estable municipal d’arts escèniques i música, per als anys 2016 i 2017.
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

LLOC DE TREBALL

SERVEI DE CULTURA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió
Tècnica cultural
Tècnic auxiliar de cultura
Tècnic de cultura
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Responsable instal·lació cultural

% imputat
25%
30%
100%
50%
50%
50%
28%
90%
4%
30%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
TERCER. Les despeses generades a l’any 2016 van a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Així mateix, les corresponents a l’exercici del 2017 estaran condicionades a l’aprovació
definitiva del Pressupost Municipal 2017.

10. Ratificar la resolució núm. 8571, de 27 d’octubre de 2016, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per a l’exposició
“Immersos en les dades”. Exp. GADMI 80/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8571, de 27 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa per organitzar, exposar i promoure l’exposició “Immersos en les Dades”. (una)
adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB”, d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
l’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER ORGANITZAR, EXPOSAR I PROMOURE
L’EXPOSICIÓ «IMMERSOS EN LES DADES. (UNA) ADAPTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘BIG
BANG DATA’ DEL CCCB»

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat
delegat de Cultura, facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016) assistit pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de
les facultats conferides per Decret de la Presidència de la corporació (núm. 7731/16), de 28 de
juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat pel Sr. Amadeu Aguado Moreno, Tinent d’Alcalde
de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, de conformitat amb el que disposa el Decret de
delegacions d’Alcaldia núm. 6958, de 31 de juliol de 2015 i assistit pel secretari accidental Sr.
Isidre Colás i Castilla.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer.- Que la Diputació de Barcelona, a través del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de
Difusió Artística, desenvolupa estratègies i accions de suport i cooperació amb les polítiques
culturals municipals de la província de Barcelona, com són exposicions itinerants adreçades a
espais expositius municipals.
Segon.- Que la Diputació de Barcelona ha signat un conveni amb el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (en endavant CCCB) amb l’objecte de regular la col·laboració
d’ambdues institucions i establir els termes i les condicions sota les quals el CCCB autoritza
una llicència d’ús dels drets de l’exposició «Big Bang Data» a la Diputació de Barcelona per a la
presentació d’una adaptació d’aquesta exposició a diferents centres d’art, museus i sales
d’exposicions de municipis de la província de Barcelona, amb l’objectiu de posar a l’abast dels
seus ciutadans un projecte excel·lent sobre l’emergència de les dades i els seus efectes
culturals, polítics i artístics.
L’exposició resultant es titula «Immersos en les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang
Data’ del CCCB» s’estructura en cinc àmbits temàtics:
• El pes del núvol. Geografies emergents de les dades.
• El batec del món. Què és la dadificació?
• Què penses, que fas, què sents. La producció social de les dades.
• Som dades. De la quantificació a la mercantilització del jo.
• Dades per al bé comú. Cap a una cultura crítica i participativa.
L’exposició inclou:
• 9 peces de 9 autors, entre individuals i col·lectius: Christopher Baker, Jose Luís de Vicente,
FabLab BCN, Erik Fisher, Maria Padró, Safecast.org, Telegeography, The Public Laboratory i
Umbrellium
• les cartel·les de cada una de les peces
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• 6 caixes de llum, amb tela impresa per cada banda, amb el títol i els crèdits de l’exposició; el
títol, el subtítol, els textos i altres elements gràfics de cada un dels 5 àmbits temàtics
• i el mobiliari i els parells audiovisuals necessaris.
I, amb la voluntat d’oferir recursos als visitants per contextualitzar, aprofundir i dialogar amb les
temàtiques i els plantejaments de l’exposició i amb els artistes que hi participen, «Immersos en
les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB» també ofereix:
• un espai de documentació amb:
− entrevistes a experts
− un audiovisual del recorregut de l’exposició al CCCB (consultable en un ordinador)
− el web del projecte «Big Bang Data» (consultable en un ordinador)
− una selecció bibliogràfica
− i la publicació Anonimitza’t Manual d’autodefensa electrònica
• un servei educatiu
• i activitats vinculades complementàries.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Terrassa està interessat en participar en la itinerància d’aquesta
exposició, i la vol programar a la Sala Muncunill.
Quart.- En aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació entre
ambdues institucions per tal de fixar les condicions d’organització, exposició i promoció
d’aquesta exposició itinerant.
Cinquè.- Que la Diputació de Barcelona ha assumit, a càrrec del pressupost de l’Oficina de
Difusió Artística, les despeses corresponents a la producció de l’exposició, al comissariat de
l’exposició, al disseny del servei educatiu, als materials del servei educatiu, a l’àmbit de
documentació, al mobiliari i als aparells audiovisuals necessaris, als drets de propietat
intel·lectual de les obres i a l’assegurança. I, a càrrec del pressupost del Gabinet de Premsa i
Comunicació, les despeses corresponents al disseny, a la maquetació i a la producció dels
elements de senyalització i difusió.
Sisè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona de data .................
Setè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per resolució de l’Ajuntament de Terrassa en
data ...
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte i contingut
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Terrassa per tal d’organitzar, exposar i promoure l’exposició itinerant
«Immersos en les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB» a la Sala
Muncunill.
El contingut de l’exposició queda recollit a l’Annex II.
Segon.- Dates de presentació de l’exposició
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L’exposició s’inaugurarà el dia 10 de novembre de 2016 i es clourà el dia 8 de gener de 2017.
L’exposició «Immersos en les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del
CCCB» romandrà a l’espai expositiu i al magatzem (embalatges) de la Sala Muncunill un mínim
de quatre dies hàbils abans de la obertura i entre un i quatre dies hàbils a partir de l’endemà de
la cloenda de l’exposició.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles perquè «Immersos en les
dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB» pugui ser organitzada i
exposada la Sala Muncunill.
• Assumir, a càrrec del pressupost de l’Oficina de Difusió Artística per a la itinerància d’aquesta
exposició, mitjançant la contractació de professionals i d’empreses especialitzades, i fins a un
import màxim de TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS
(3.968,09 €), les despeses corresponents als següents conceptes: validació comissarial del
projecte expositiu, presentació a l’acte inaugural per part d’un dels comissaris de l’exposició,
muntatge de l’exposició, coordinació i suport al servei educatiu (fins a 5 visites), suport a les
activitats vinculades.
Aquestes despeses se satisfaran per un import de DOS MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (2.818,59 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/22791 corresponen a l’exercici pressupostari 2016 i per un import de MIL
CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.149,50 EUR) a càrrec de
l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/22791 de l’exercici pressupostari 2017,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni.
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
• Respectar tots els requeriments de condicions generals de préstec de l’exposició «Immersos
en les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB» que s’adjunten a
l’Annex I.
• Assumir, a càrrec del seu pressupost, el projecte d’adaptació tècnica, el desmuntatge i el
transport de l’exposició, a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33408.22300 de l’any 2017,
el monitoratge del servei educatiu (a excepció de les 5 primeres visites, que aniran a càrrec de
la Diputació de Barcelona) i les despeses derivades de l’organització de les activitats
vinculades (que sobrepassin el suport de 800 euros de la Diputació de Barcelona) de
conformitat amb el detall que s’inclou a la clàusula tretzena de l’Annex I, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 5451.33408.22799 de l’any 2017, la impressió i distribució dels materials de
difusió i senyalització (a excepció de la impressió del fullet del servei educatiu, del catàleg i
d’una banderola o similar) i les despeses derivades de l’organització de les activitats
vinculades a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33408.22602 del pressupost municipal
2017.
• Assumir altres despeses que puguin sorgir vinculades a l’activitat objecte del conveni.
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• En relació a l’organització i a la promoció del servei educatiu, complir totes i cadascuna de les
indicacions recollides al punt vuitè de l’Annex I; així com també seguir al màxim les
recomanacions que s’hi fan.
• Promoure al màxim el servei educatiu de l’exposició i les activitats vinculades, a partir dels
mitjans disponibles, intentant incrementar el nombre de visites/taller i activitats vinculades ja
assumides per la Diputació de Barcelona.
• Fer constar en tota la informació promocional que l’exposició és una adaptació de l’exposició
«Big Bang Data», coproduïda pel CCCB i la Fundación Telefónica, mitjançant la inclusió dels
logotips corresponents.
• Validar tots els elements de difusió i promoció de l’exposició amb la Diputació de Barcelona.
• Lliurar a la Diputació de Barcelona un informe de conformitat amb l’assistència prestada,
d’acord amb el pacte cinquè d’aquest conveni.
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el recull de l’impacte de l’exposició als mitjans de
comunicació locals i les dades de públic.
• Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni.
Cinquè.- Informe de conformitat
L’Ajuntament de Terrassa haurà de lliurar un informe a la Diputació de Barcelona, com a màxim
10 dies naturals després de la data de finalització de l’exposició, que confirmi la prestació
satisfactòria dels treballs contractats per la Diputació de Barcelona referenciats en aquest
conveni.
Sisè.- Comissió de seguiment
Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es crea una
Comissió de Seguiment integrada pels següents membres:
• Un representat designat per l’Ajuntament de Terrassa.
• Un representat designat per la Diputació de Barcelona.
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor el 8 de novembre de 2016 i estendrà la seva vigència fins el
dia 15 de gener de 2017.
Vuitè.- Causes d’extinció
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:

• Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
• Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part
amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
• Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
• Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
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• Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
• Per qualsevol altra causa admissible en Dret.
Novè.- Modificacions
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut d’aquest conveni haurà
d’ésser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un document que s’adjuntarà al
conveni i en formarà part a tots els efectes.
Desè.- Resolució de conflictes
Per discrepàncies en l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts es comprometen a
resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. No obstant, en cas de
discrepància irresoluble, les dues parts accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
Onzè.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per aquests pactes i per tot allò establert al
capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya, així com també el capítol 1 del títol VII del ROAS.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest document per duplicat en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(...)

ANNEX I
CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC DE L’EXPOSICIÓ «IMMERSOS EN LES DADES.
(UNA) ADAPTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘BIG BANG DATA’ DEL CCCB»
Primer - Coordinació tècnica de l’exposició i adaptació a cada espai expositiu
Coordinació tècnica
La producció i coordinació tècnica general de l’exposició la realitzaran tècnics especialitzats de la
Diputació de Barcelona.
La coordinació tècnica de la itinerància la realitzaran, també, tècnics especialitzats de la Diputació
en col·laboració amb els tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.
Adaptació a l’espai expositiu
Les tasques d’adaptació tècnica i de continguts de l’exposició les realitzarà l’equip de professionals
responsables del transport i el muntatge de l’exposició. La validació d’aquestes adaptacions les
realitzarà la comissària de l’exposició. L’ens receptor assumirà els honoraris vinculats a les
tasques d’adaptació tècnica i les tasques de validació comissarial aniran a càrrec de la Diputació
de Barcelona, segons queda detallat en el punt tretzè d’aquest annex.
Segon - Transport i emmagatzematge
La Diputació de Barcelona acordarà l’empresa encarregada del transport, així com també els
magatzems on caldrà dipositar el contingut de l’exposició quan sigui necessari (en aquells casos
en què no es puguin lligar dues itineràncies).
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La Diputació de Barcelona i l’ens receptor acordaran el magatzem municipal on es dipositaran els
embalatges de l’exposició i els materials del servei educatiu. Les condicions de seguretat i de
conservació preventiva d’aquests espais hauran de ser validats per un tècnic de la Diputació de
Barcelona. L’ens receptor ha de garantir la seguretat i les condicions òptimes de conservació
d’aquests materials mentre sigui responsable de la seva custòdia. L’ens receptor només té
autorització per manipular els materials del servei educatiu.
S’intentarà organitzar el transport d’anada un mínim de 4 dies hàbils abans de la data d’obertura
de l’exposició. La descàrrega del vehicle de transport s’haurà de realitzar immediatament després
de l’arribada a la sala d’exposicions, i el contingut de l’exposició haurà de quedar dipositat dins la
mateixa sala. Els materials d’embalatge i els materials del servei educatiu quedaran dipositats al
magatzem acordat amb la Diputació de Barcelona. El transport de retorn s’intentarà organitzar
entre un i quatre dies hàbils a partir de l’endemà de la cloenda de l’exposició.
L’espai receptor es responsabilitza de què durant les operacions de descàrrega i càrrega hi hagi
present una persona responsable de l’espai expositiu acordat amb l’ens receptor. La persona
designada per desenvolupar aquesta tasca haurà de ser del coneixement de la Diputació de
Barcelona des de l’inici de l’organització de la itinerància. Qualsevol canvi de persona haurà de
ser comunicat abans que l’exposició arribi al municipi.
En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona acordarà amb l’ens receptor el calendari dels
transports, així com també els horaris aproximats de càrrega i descàrrega, per garantir una bona
coordinació. Qualsevol canvi de la planificació inicial haurà de ser igualment aprovat per ambdues
parts.
El cost del servei del transport anirà a càrrec de l’ens receptor.
En el cas de transports extres de l’exposició: els primers transports de recollida dels diferents
elements de l’exposició als seus llocs d’origen, transports a magatzems en aquells casos en què
no es puguin lligar dues itineràncies, i els transports extres de retorn final de l’exposició als llocs
corresponents, aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Embalatge, desembalatge, muntatge i desmuntatge
La Diputació de Barcelona acordarà l’empresa encarregada del muntatge, desmuntatge,
embalatge i desembalatge. L’empresa que presti aquest servei muntarà i desmuntarà (amb les
corresponents operacions d’embalatge i desembalatge) tots els elements de l’exposició, a
excepció de materials de senyalització addicionals (com ara vinils extres, etc). També
s’encarregarà d’il·luminar la sala amb el sistema d’il·luminació disponible a l’espai expositiu
acordat amb l’ens receptor.
Els elements de l’exposició no es podran obrir sota cap concepte sense la presència de la
persona responsable de l’espai expositiu acordat amb l’ens receptor. Aquesta persona i el
professional de l’empresa de muntatge hauran de signar un document de verificació de l'estat
dels elements expositius, tant després del desembalatge, quan arribi l'exposició a l’espai
expositiu, com abans de l'embalatge, abans que en marxi, segons queda detallat al punt quart
d’aquest annex.
L’ens receptor es responsabilitza de què una persona responsable de l’espai expositiu sigui
present durant les operacions de muntatge i desmuntatge de l’exposició. Així com també es
responsabilitza de què una persona amb coneixements suficients sobre les infraestructures de
l’espai expositiu pugui donar, si és necessari, suport a l’empresa de muntatge i desmuntatge
(suport relacionat amb qüestions de l’espai receptor, no del muntatge de l’exposició).
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La Diputació de Barcelona assumirà els honoraris vinculats a les tasques de muntatge, embalatge i
desembalatge i les tasques de desmuntatge aniran a càrrec de l’ens receptor, segons queda
detallat en el punt tretzè d’aquest annex.
En cas que es produeixin despeses extres relacionades amb aquests conceptes, aniran a càrrec
de l’ens receptor.
Quart.- Fulls de control d’entrada i sortida de l’exposició
L’empresa de muntatge realitzarà la validació de l'estat de conservació del conjunt de l’exposició,
tant en el moment d'arribada com en el de sortida de l’exposició.
L’ens receptor es compromet a què un responsable de l’espai expositiu faci el seguiment del
muntatge i desmuntatge i validi el conjunt d’elements de l’exposició.
L’empresa de muntatge farà arribar a la Diputació de Barcelona el full d’entrada i el full de sortida
de l’exposició, degudament emplenats, un màxim de 2 dies hàbils un cop hagin finalitzat,
respectivament, el muntatge i el desmuntatge de l’exposició.
Cinquè.- Requeriments tècnics de l’espai expositiu
Per a una correcta exhibició de l’exposició «Immersos en les dades. (Una) adaptació de
l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB», l’espai expositiu acordat amb l’ens receptor ha de
disposar, com a mínim, dels següents espais:
• Espai expositiu: 200 m de superfície.
2
• Espai per al desenvolupament del servei educatiu: 30 m (adaptable).
• Magatzem per a embalatges i material del servei educatiu: 4 x 5 m.
2

L’espai expositiu acordat amb l’ens receptor haurà de garantir i proporcionar les següents
condicions i materials:
• Espai expositiu totalment net i blanc abans del muntatge, en el que es puguin foradar les
parets, quan sigui precís, per col·locar els aparells audiovisuals i el mobiliari.
• En el projecte d’adaptació de l’exposició a cada espai, es podrà recomanar que algunes de les
parets es pintin de color negre i, en alguns casos, també es podrà recomanar instal·lar moqueta
negra al terra.
• Preses de llum per a les obres i els elements expositius que ho requereixin i per a l’espai de
documentació.
• Espai expositiu enfosquit, a les zones on es requereixi.
• Wi-fi o connexió a Internet.
L'espai expositiu haurà d'estar destinat exclusivament a les tasques de muntatge i desmuntatge,
els dies acordats; i als serveis educatius i a les activitats vinculades amb l’exposició, els dies
d’exhibició.
Sisè.- Seguretat i conservació
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de demanar a l’ens receptor tota la informació que
cregui convenient per assegurar-se que l’edifici reuneix totes les condicions de conservació i
seguretat necessàries.
L’ens receptor haurà de garantir (i assumir els costos que se’n puguin derivar) les condicions de
seguretat i conservació d’acord amb les següents prescripcions tècniques:
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Condicions de seguretat:
• Disposar de vigilància permanent de sala durant les hores d’obertura.
• Disposar d’una alarma connectada a una central o a la policia municipal en horari de
tancament al públic.
• Acomplir la normativa legal anti-incendis.
• Acomplir amb la normativa vigent pel que fa referència al catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció.
• Vetllar pel compliment de la prohibició de consumició de begudes i aliments a les sales
d’exposicions o espais d’emmagatzematge.
• Si és necessari, netejar els elements expositius a partir de les indicacions facilitades per
l’empresa de muntatge
Durant l’exposició, la mostra no podrà ser manipulada, excepte si es produeix alguna urgència
que afecti a la seguretat de l’exposició o del públic.
Qualsevol incidència sobre l’exposició, ja sigui durant el transport o als espais d’exposició, i
independentment de la seva responsabilitat, serà comunicada immediatament a la Diputació de
Barcelona.
L’ens receptor garantirà que l’espai expositiu ofereixi les condicions ambientals òptimes per a la
conservació de l’exposició.
En cas que es requereixi, l’ens receptor es compromet a què un responsable de l’espai expositiu
faci el seguiment de l'estat de conservació de l’exposició i a comunicar qualsevol incidència que es
produeixi.
Setè.- Assegurança
L’exposició està assegurada clau a clau a través de la pòlissa que la Diputació de Barcelona té
contractada amb la companyia HISCOX amb núm. SFX 121017 (1).
Vuitè. – Serveis per als visitants
La Diputació de Barcelona oferirà diferents serveis per als visitants: servei educatiu, activitats
vinculades i també un àmbit de documentació.
Servei educatiu
La Diputació de Barcelona ha encarregat a l’empresa La Mandarina de Newton la
conceptualització i el disseny del servei educatiu d’«Immersos en les dades. (Una) adaptació de
l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB», així com també la producció de materials didàctics
específics. L’execució d’aquest servei educatiu anirà a càrrec d’educadors d’aquesta empresa, es
tracta de professionals que posen en relació la divulgació científica i altres àmbits culturals i
socials. Aquest servei oferirà visites comentades i tallers experimentals, i es podrà adaptar a
diferents segments de públic: grups escolars (a partir dels 9 anys), famílies (infants a partir dels 6
anys, acompanyats d’adults), grups de gent gran (a partir de 55 anys) i altres grups (esplais,
entitats, etc). Aquest projecte es presenta en un dossier que es lliurarà a tots els ajuntaments
participants a la itinerància.
Els ens que disposin de personal especialitzat propi per realitzar serveis educatius, i no contractin
l’empresa La Mandarina de Newton per realitzar el servei educatiu d’aquesta exposició, el/s seu/s
educador/s hauran d’haver assistit obligatòriament a la sessió de formació que va organitzar la
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Diputació de Barcelona el dia 3/11/15. Aquesta sessió va anar a càrrec de La Mandarina de
Newton.
Igualment, els ens que no disposin (o prescindeixin) d’educadors propis per realitzar els serveis
educatius d’aquesta exposició, un tècnic especialitzat (preferiblement el tècnic de referència d’arts
visuals) haurà d’haver assistit a la sessió de formació que va organitzar la Diputació de Barcelona
el dia 3/11/15, per tal que pugui desenvolupar adequadament la promoció del servei educatiu al
seu municipi.
Tant si el servei educatiu va a càrrec de l’empresa La Mandarina de Newton com d’educadors
locals, la Diputació de Barcelona demana a l’ens receptor una programació i una promoció
decidida del servei educatiu al seu municipi, tant pel que fa al públic captiu com al públic individual
(fent arribar la informació als destinataris potencials amb els calendaris més adients en cada cas,
organitzant reunions per a docents, fent seguiment telefònic, etc.). També recomana que, com a
mínim, a cada municipi es programi una visita dinamitzada per a públic no captiu (fora de l’horari
laboral més habitual) i una visita per a públic familiar (preferiblement en cap de setmana).
Les dates acordades amb l’empresa La Mandarina de Newton per a la realització dels serveis
educatius són els dimarts (escolars, adults) i els cap de setmana (adults i familiars). Si es
programen fora d’aquestes dates el seu cost pot incrementar.
La Diputació de Barcelona en concepte de suport al servei educatiu assumirà els costos dels
honoraris d’un màxim de 5 visites-taller per municipi a càrrec de l’empresa La Mandarina de
Newton en els dies de la setmana esmentats. De la resta, se’n farà càrrec l’ens receptor, segons
queda detallat en el punt tretzè d’aquest annex. La Diputació de Barcelona demana a l’ens
receptor que intenti incrementar aquest número de visites-taller.
La Diputació de Barcelona assumirà la coordinació del servei educatiu, que inclou la coordinació
amb l’ens receptor i amb el Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, el control
dels materials, i un informe de les activitats realitzades a cada municipi.
Pel que fa a l’organització del servei educatiu, l’ens receptor es compromet a:
• Programar les sessions a càrrec l’empresa La Mandarina de Newton el màxim de
compactades possible dins una mateixa jornada.
• Elaborar una graella de les visites acordada amb La Mandarina de Newton, i a enviar-la
periòdicament a la Diputació de Barcelona.
• Gestionar els fulls de drets d’imatge, a partir dels models aportats per la Diputació de
Barcelona, quan s’escaigui.
Pel que fa a la gestió de l’espai i dels materials del servei educatiu, l’ens receptor es
compromet a:
• adequar l’espai destinat al servei educatiu abans de cada visita o taller,
• disposar els materials didàctics abans de cada visita o taller i
• guardar els materials didàctics al magatzem després de cada visita o taller,
tot seguint el full d’indicacions facilitat pels tècnics del Programa d’Arts Visuals de la Diputació
de Barcelona.
Activitats vinculades
La Diputació de Barcelona proposa a cada municipi participant a la itinerància d’«Immersos en
les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB» que programi i promogui
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decididament activitats vinculades a partir dels seus interessos i a partir d’una definició conjunta
amb els comissaris de l’exposició i el Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona.
Les activitats poden ser conferències, tallers, etc.
La Diputació de Barcelona donarà un suport a les activitats vinculades segons queda detallat en
el punt tretzè d’aquest annex.
Àmbit de documentació
L’àmbit de documentació presenta, dins de l’exposició, un espai amb els següents materials:
1. Vídeo d’entrevistes
2. Vídeo de la visita a l’exposició “Big Bang Data” al CCCB
3. Accés a la web del projecte bigbangdata.cat
4. Selecció de bibliografia
5. Publicació Anonimitza’t. Manual d’autodefensa electrònica
6. Llibre del visitant, on es convida tothom a manifestar les seves impressions i opinions al
voltant de l’exposició
Novè.- Elements de difusió, catàleg i drets de reproducció i fotografies
Elements de difusió
La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet de Premsa i Comunicació, serà la responsable del
disseny i maquetació del material de difusió i senyalització relacionat amb l'exposició: fullet de
l’exposició, cartell, invitació digital i altres elements que pugui sol·licitar cada ens receptor.
La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet de Premsa i Comunicació, serà responsable del
disseny, la maquetació i la impressió del següent material de difusió relacionat amb l’exposició: tela
impresa de les caixes de llum, catàleg, fullet del servei educatiu, cartel·les, postals (àmbit El pes
del núvol), revista Anonimitza’t i una banderola específica per municipi .
En el cas que l’ens receptor vulgui produir una invitació en paper, el disseny i l’edició anirà a càrrec
seu. La Diputació de Barcelona li facilitarà un model de contingut i en donarà el vist-i-plau abans
que sigui lliurada a impremta.
Si l’ens receptor vol produir més elements de difusió o senyalització, n’haurà d’enviar proves a la
Diputació de Barcelona, que les validarà a través de del seu Gabinet de Premsa i Comunicació.
Els costos de producció d’aquests elements aniran a càrrec de l’ens receptor.
Si l’ens receptor vol produir més elements de senyalització, n’haurà de donar les característiques a
la Diputació de Barcelona que, a través de del seu Gabinet de Premsa i Comunicació, en farà
l’adaptació gràfica i li lliurarà amb suport digital sense cap cost. Els costos de producció d’aquests
elements aniran a càrrec de l’ens receptor.
L’ens receptor haurà d’enviar el material de difusió de l’exposició que es detalla més avall, un
mínim de 10 dies abans de la inauguració a la Diputació de Barcelona.
• Material: 25 fullets, 5 invitacions
• Adreça: Diputació de Barcelona
Oficina de Difusió Artística
Programa d’Arts Visuals
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
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Catàleg
La Diputació de Barcelona lliurarà 100 exemplars no venals del catàleg de l’exposició a cada ens
receptor de l’exposició i 1 exemplar a les biblioteques de la seva xarxa que designi el Servei de
Biblioteques. L’ens receptor es compromet a fer-ne la màxima difusió possible entre els ciutadans
del seu municipi, tenint especial cura en fer-ne arribar als centres d’ensenyament, als periodistes
locals, i als agents culturals en general i als de l’àmbit de les arts visuals en particular.
Drets de reproducció i fotografies
La Diputació de Barcelona, a través del seu Gabinet de Premsa i Comunicació, assumirà el cost
de drets de reproducció de les obres que s’escaigui, inclosos els dels materials impresos i produïts
per l’ens receptor.
Desè.- Crèdits
A totes les edicions i publicacions relacionades amb aquesta exposició hi haurà de constar que
es tracta d’una exposició itinerant organitzada per la Diputació de Barcelona i el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona en col·laboració amb l’ens receptor, i que és una
adaptació de l’exposició «Big Bang Data», coproduïda pel CCCB i la Fundación Telefónica. Tot
plegat amb els logotips corresponents i amb el vist-i-plau de la Diputació de Barcelona.
Onzè.- Inauguració
El dia de la inauguració constarà al pacte segon d’aquest conveni i anirà a càrrec de l’ens receptor
i de la Diputació de Barcelona.
Les despeses derivades de l’acte inaugural aniran a càrrec de l’ens receptor, a excepció de la
presentació de l’exposició, que realitzarà un dels comissaris de l’exposició, i anirà a càrrec de la
Diputació de Barcelona.
Dotzè.- Dades de públic, impacte als mitjans de comunicació locals i memòria valorativa
Al final de l’exposició, i abans d’un mes un cop finalitzada, l’ens receptor haurà de lliurar a la
Diputació de Barcelona:
• Dades de públic: nombre de visitants individuals, nombre i tipus de grups, total de visitants en
grup, nombre i tipus d’activitats vinculades (inclosa la presentació de l’acte inaugural a càrrec
d’un dels comissaris) i nombre de visitants a través d’activitats vinculades. La Diputació de
Barcelona proporcionarà una taula-model per recollir aquestes dades.
• Recull de l’impacte de l’exposició als mitjans de comunicació locals (ben referenciat, amb els
documents dels mitjans gràfics escanejats i amb enllaços i podcasts, si n’hi ha).
Així mateix, la Diputació de Barcelona agrairà a l’ens receptor que li lliuri la següent informació i
documentació, si és possible:
• Dos exemplars de cada element propi de difusió (agenda local, butlletí local, etc.), si n’hi ha.
• Breu memòria valorativa (sobre els continguts, la gestió, la comunicació, els serveis educatius
i les activitats).
Tretzè.- Distribució de despeses
El total de les despeses de producció de l’exposició van a càrrec de la Diputació de Barcelona.
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Les despeses de la itinerància es distribueixen entre la Diputació de Barcelona i l’ens receptor,
tal i com es detalla a continuació.
Les despeses per itinerància a càrrec de la Diputació de Barcelona són les següents:
Validació comissarial del projecte expositiu

108,90 €

Presentació a l’acte inaugural per part d’un dels comissaris de l’exposició

302,50 €

Muntatge de l’exposició
Coordinació del servei educatiu per a les visites i tallers de l’empresa La
Mandarina de Newton, inclou:
- Coordinació amb l’ajuntament en relació a les graelles de visites i tallers.
- Seguiment de l’inventari i l’estat dels materials educatius i coordinació
amb la Diputació de Barcelona sobre aquesta qüestió.
- Coordinació amb la Diputació de Barcelona per a possibles incidències.
- Informe final d’avaluació del servei educatiu a cada municipi, que
inclogui una valoració global, una descripció d’incidències, si es dóna el
cas, i fotografies, si s’escau. Aquest informe s’enviarà a l’espai receptor i
a la Diputació de Barcelona.
Suport al servei educatiu: màxim 5 grups a càrrec La Mandarina de
Newton
(en dimarts o caps de setmana)
Suport màxim per a les activitats vinculades
TOTAL DESPESES (IVA inclòs)

1.607,19 €

423,50 €

726,00 €
800,00 €
3.968,09 €

Les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa són les següents:
Projecte d’adaptació tècnica

827,64 €

Desmuntatge de l’exposició

673,66 €

Transport
Honoraris del monitoratge del servei educatiu
El servei educatiu dels 5 primers grups el realitza de La Mandarina de
Newton i n’assumeix els costos la Diputació de Barcelona. A partir del 6è
grup, n’assumeix els costos l’ajuntament receptor.
Cost dels honoraris
- Tarifa 1 (en dimarts o caps de setmana): visites amb taller: 120€
(preu per a cada sessió d’1:30h.)
- Tarifa 2 (en cas de no realitzar-se en dimarts o caps de setmana):
visites amb taller: 170 € (preu per a cada sessió d’1:30h.)
En el cas de fer més d’una activitat en un mateix dia s’aplicaria un
descompte del 5%.

223,85 €

Anul·lació de visites i tallers segons el calendari acordat:
En cas d’anul·lació d’un taller amb menys d’una setmana d’antelació,
s’haurà d’abonar el 75% de l’import del taller.
Si l’anul·lació es produeix el mateix dia, s’haurà d’abonar el 100% de
l’import del taller.
Impressió i distribució del cartell i el fullet
Impressió, distribució o instal·lació de materials extres de senyalització i
difusió (optatiu)
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Despeses extres de muntatge, si n’hi ha.

Variable

TOTAL DESPESES FIXES (IVA inclòs)

1.725,15 €

ANNEX II
CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ «Immersos en les dades. (Una) adaptació de l’exposició ‘Big
Bang Data’ del CCCB»
• Àmbits, peces, autors i requeriments tècnics:
ÀMBIT

PEÇA

TÈCNICA

Del secret al
monument

Col·lecció de
postals

Balloon
Mapping Kit

Dispositiu i
audiovisual

AUTOR/S

REQUERIMENTS
TÈCNICS

Jose Luís de 3 postalers amb postals
Vicente
impreses (20 models)
Telegeograph
El pes del núvol
Impressió
y: Markus
Mapa de cables
Només es pot netejar
digital damunt
Krisetya,
submarins
amb aigua
Larry Lairson,
de vinil
Alan Mauldin
Umbrellium:
Andrew
Caleya,
Ordinador amb
Usman
El batec del
Instal·lació
connexió a internet,
Thingful.net
Haque,
món
interactiva
ratolí, taula, tamboret i
Moeen
projector (opcional)
Khawaja,
Nitipak 'Dot'
Samsen
2/3 projectors, 2/3
reproductors d’HD, 2/3
altaveus, 1
La producció
amplificador, 1/2
Instal·lació
Christopher
Hello World!
coixins (projecció
social de les
audiovisual
Baker
ampliable segons
dades
espai) / 1 pantalla
enrrotllabe (segons
espai)
Monitor AV, reproductor
dvd , vitrina, suport de
23andMe. DNA Audiovisual i
Som dades
Maria Padró fusta per a paret / Taula
Testing Kit
vitrina amb kit
i peana (opcional,
segons espai)
Impressió a
Dades per al bé OpenStreetMap
partir del
Erik Fisher
Caixa de llum
comú
's
mapa
interactiu
Taula, 3 impressions
Smart Citizen
Dispositiu i
FabLab BCN
damunt forex, vitrina,
Kit
audiovisual
marc digital i cartel·la
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marc digital i cartel·la
Safecast kit,
Drone,
Fukushima

Espai de
Documentació

Dispositiu i
audiovisual

Safecast.org

Entrevistes

Audiovisual

José Luis de
Vicente i Olga
Subirós

Audiovisual
(opcional) i web
de l’exposició
‘Big Bang Data’

Audiovisual
(opcional) i
web

CCCB

Selecció
bibliogràfica

Publicacions i
llibre del
visitant

DDAA

Revista

Reeditada per
la Diputació a
partir de
l’original del
CCCB

Anonimitza't

•

Taula, 3 impressions
damunt forex, vitrina,
marc digital i cartel·la

Monitor AV, reproductor
DVD, 2 altaveus i 2
bancs (projector i
auriculars opcionals,
segons espai)
1/2 ordinador/s amb
connexió a internet, 2/
4 auriculars, 1 taula i
1/2 bancs (segons
espai)
Taula, 2 làmpades
(opcionals, segons
il·luminació de l’espai)
Palet amb revistes i 1
coixí (opcional)

Aparells audiovisuals:
Quantitat
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Descripció

2

Projector sharp xg-ph50 x de 4.000 lúmens

1

Projector mitsubishi xl5900u 4000 lumens ansi

3

Projector mitsubishi xd2000u de 2300 lúmens

2

Reproductor dvd sony dvpns38s. Ec2dvdrepr

1

Reproductor dvd-sony dvp-ns36

1

Reproductor dvd philips 33500/12/usb

3

Ordinadors hp (teclat+ratolí+pantalla)

1

Tv lcd sony 20”

1

Tv sony lcd bravia kdls 2530 mides 68 x 27 x 88 cm 32"

2

Amplificadors per a altaveus

1

Caixa amb auriculars sennheisser hd 201

1

Caixa amb suports per a auriculars

1

Caixa amb altaveus jbl c25 av

1

Pantalla lmp frame 32” amb reproductor

1

Pantalla enrrotllable 5 x 1,75m
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1

3

Pantalla enrrotllable 240 x 180 cm
Reproductors MiniHD Media Player (Cada un en una caixa conté:
comandament, cable i transformador)
Marcs digitals

7

Targetes sd

1

Caixa cablejat i endolls

1

Caixa amb cablejat hdmi-a-m/dvi-d-m 5m/u

4

•

Mobiliari:
Quantitat

•

Descripció

2

Banc de fusta i tub d’acer 240 x 43 cm

1

Taula de fusta i tub d’acer 190 x 80 cm

1

Taula de fusta i tub d’acer 190 x 43 cm

2

Banc de fusta i tub d’acer 190 x 43 cm

1

Taula de fusta 200 x200 cm

2

Làmpada tolomeo de peu

2

Coixí sit on it 62 x 92 x 80 cm

2

Tamborets seient regulable 5 potes. 84 x 60 x 62 cm

2

Torre de projecció poste super erecta

6

Estructura peus eierman 135x66x66 cm

5

Taulells de fusta tricapa: 180 x 70 cm (x4) i 125 x 70 cm (x 1)

6

Caixes de llum amb tela impresa 2,2 x 2,2 m

4

Vitrines metacrilat 40 x 40 x 20 cm

3

Estructures de subjecció i protecció per a projectors

3

Postalers

3

Estructures de subjecció i antirobatori per a marcs digitals

1

Palet 1200 × 800 mm

1

Taula 100x60x77cm

1

Peana blanca 50x50x100

1

Taula de fusta per als visitants (participació)

1

Carro amb 2 prestatges i rodes (per al servei educatiu)

Documents de l’àmbit de documentació:
1 caixa amb aquests documents:
1. Tubes: A Journey to the Center of the Internet
2. Big Data. La revolución de los datos masivos
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3. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism
4. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom
5. Visual Complexity
6. The Visual Display of Quantitative Information, Edward Tufte
7. World Processor de l’artista Ingo Gunther
8. El Arte Funcional
9. The Information: A History, A Theory, A Flood
10. Beyond contemporary art
11. The Language of New Media
12. Visibility Machines: Harun Farocki and Trevor Paglen
13. Talk to me (2011)
14. Moma: Design in the elastic mind (2008)
15. Reina Sofía: Máquinas y Almas (2008)
16. Opuscle «Immersos en els dades”
17. Revista Anonimitza’t
18. Llibre del visitant
•

Materials del servei educatiu:
Quantitat

•

Descripció

1

Caixa de 16 L 40 X 30 X 21 cm amb materials diversos

1

Caixa de 25 L 42 X 36 X 25 cm amb materials diversos

1

Caixa de 55 L 59 X 49 X 35 cm amb materials diversos

2

Caixa de 100 L 80 X 60 X 33 cm amb materials diversos

1

Caixa amb materials diversos

2

Caixa de 102 X 20 X 17 cm amb materials diversos

Senyalització i comunicació:
Quantitat
1

Descripció

1

Fòrex visitants (participació)
Vinil amb informació del servei educatiu i activitats vinculades
(segons espai)
Banderola exterior

1

Caixa amb postals

1

Paquet amb Revista Anonimitza’t

90

Catàlegs (lliurats prèviament al muntatge)

1
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•

Embalatges:

Descripció
Els aparells audiovisuals s’embalen amb els embalatges originals de compra.
Els mobiliari i altres elements expositius s’embalen amb embalatges de protecció (plàstic
de bombolles i cantoneres)
”.

SEGON. Autoritzar les despeses derivades de l’activitat per un import de 1.725,15 €, d’acord a
l’Annex I, punt tretzè, i fer-ne càrrec a les aplicacions pressupostàries 5451.33408.22300
(223,85 €), 5451.33408.22799 (1.501,30 €) i 5451-33408-22602, si escau, del Pressupost
Municipal 2017, restant condicionades a l’aprovació del mateix.
TERCER. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.

11. Ratificar la resolució núm. 8276, de 21 d’octubre de 2016, que aprova sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions per a les
programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona, sent l’import sol·licitat de 7.673,25 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8276, de 21 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona d’acord a la
convocatòria establerta en l’anunci del BOP del dia 11 d’octubre de 2016 per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les programacions d’Arts
Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2016-2017, sent l’import a
sol·licitar de set mil sis-cents setanta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (7.673,25 €).
SEGON. Proposar externalitzar la gestió a la FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU – Pedagogia de
l’Espectacle, d’acord a les bases de la convocatòria, com a entitat organitzadora i de gestió del
programa de teatre, música i dansa adreçat en horari escolar als alumnes de les escoles del
municipi durant el curs escolar 2016-2017.
TERCER. Notificar el contingut d’aquesta Resolució a les parts interessades.

12. Aprovar el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa, que regula la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el Programa de
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP) d’Auxiliar
d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar, durant el curs
2016-2017.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Aprovar el Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, pel
qual es regula la col·laboració de l’esmentada Diputació en el Programa de Formació i Inserció PFI, en
la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a
l’Escola Municipal La Llar, dintre de l’àmbit de concertació de Garantia de la prestació adequada de
serveis públics locals, curs 2016-2017.

SEGON. Acceptar la concertació del suport puntual “Programa de Formació i Inserció (PFI), en
la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP), curs escolar 2016-2017”, concedit per la
Diputació de Barcelona, per un import de vint-i-un mil euros (21.000,00 €) de conformitat al
Pacte 2n del conveni que anteriorment s’aprova.

13. Adjudicar a la Fundació Autònoma Solidària (FAS), el contracte de Tallers d’Estudi
Assistit, pel preu d’11.905,98 €, exempt d’IVA. Exp. ECAS 6312/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

14/11 al 22/12

4.539,00 €

2017

11/01 al 07/06

7.366,98 €

SEGON. Adjudicar a la Fundació Autònoma Solidaria (FAS), amb NIF G61884359 el contracte
de Tallers d’Estudi Assistit, pel preu de onze mil nou-cents cinc euros amb noranta-vuit
cèntims (11.905,98 €), exempt d’IVA segons article 20.1.12 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
El termini d’execució del contracte serà de (7) mesos, a comptar des del 14 de novembre de
2016.
TERCER. Fer càrrec, de la quantitat abans esmentada, pel que fa a l’import de 4.539,00 euros,
a la partida 3422.32003.22611 del vigent pressupost Municipal i la resta de 7.366,98 euros a
la partida que per tal efecte s’habiliti en el pressupost de 2017.
Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a 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).
QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, a la
responsable de Promoció i Innovació Educativa del Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa 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.
CINQUÈ. Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
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SISÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

14. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis
d’implantació i desenvolupament de l’Oficina Tècnica de Gestió Operativa de Serveis
(OGS) de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS 5881/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Durada inicial

Eventual pròrroga

Durada

Import

Durada

Import

2017

10 mesos

49.845,37 €

-

-

2018

12 mesos

59.814,44 €

-

-

2019

12 mesos

59.814,44 €

-

-

2020

2 mesos

9.969,07 €

-

-

179.443,32 €
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’implantació
i desenvolupament de l’Oficina Tècnica de Gestió Operativa de Serveis (OGS) 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 màxim del
contracte s’estima en cent setanta-nou mil quatre-cents quaranta-tres euros amb trenta-dos
cèntims (179.443,32 €) IVA exclòs. El contracte tindrà una durada de tres (3) anys comptats
des de la formalització.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: dos-cents disset mil cent vint-i-sis euros amb quaranta-dos cèntims (217.126,42 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 1436 16501 22799 del Pressupost
Municipal:
Durada inicial

Any

Eventual pròrroga

Durada

Import

Durada

Import

2017

10 mesos

60.312,90 €

-

-

2018

12 mesos

72.375,47 €

-

-

2019

12 mesos

72.375,47 €

-

-

2020

2 mesos

12.062,58 €

-

-

217.126,42 €
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Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el responsable d’Estratègia ICT i Smart City
Terrassa, que actualment és el Sr. Albert Marin, 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), 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 a la plataforma de contractació pública
electrònica
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
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).

15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
monitoratge de cursos i tallers oferts en el Casal de Gent Gran Anna Murià i a entitats de
gent gran de Terrassa. Exp. ECAS 5414/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Import

Durada

Import

2017

12 mesos

26.999,40 €

-

-

2018

12 mesos

26.999,40 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

26.999,40 €

2020

-

-

12 mesos

26.999,40 €

53.998,80 €

53.998,80 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’assistència
tècnica per a la realització del contracte de serveis de monitoratge dels cursos i tallers oferts en
el Casal de Gent Gran Anna Murià, dins del complex “Els Telers, Centre Residencial i de
serveis per a la gent gran”, ubicat al carrer de Sant Ildelfons, núm. 8 de Terrassa, i a entitats de
gent gran.
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TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost màxim del
contracte de cinquanta-tres mil nou-cents noranta-vuit euros amb vuitanta cèntims (53.998,80
€), exclòs l’IVA. El termini d’execució del contracte és de dos (2) anys, a comptar des de la
formalització, que es preveu l’1 de gener de 2017. La durada del contracte es podrà prorrogar
anualment fins a un màxim de, durada inicial i pròrrogues, quatre (4) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinquanta-nou mil tres-cents noranta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (59.398,68
€), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 3461.33409.22799 del
Pressupost Municipal.
Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Import

Durada

Import

2017

12 mesos

29.699,34 €

-

-

2018

12 mesos

29.699,34 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

29.699,34 €

2020

-

-

12 mesos

29.699,34 €

59.398,68 €

59.398,68 €

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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte a la cap d’Unitat de la Gent Gran, que actualment
és la Sra. Carme Busqueta, 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 a la plataforma de contractació VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.
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16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis
d'assistència tècnica, assessorament, supervisió i control de qualitat dels serveis de
neteja dels centres públics d'ensenyament i dependències del Servei d'Educació i
edificis i dependències de l'Ajuntament. Exp. ECAS 3954/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2017

11 mesos

32.504,63

-

-

2018

12 mesos

35.459,60 €

-

-

2019

1 mes

2.954,97 €

11 mesos

32.504,63 €

2020

-

-

1 mes

2.954,97 €

70.919,20

35.459,60 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte dels serveis
d’assistència tècnica, assessorament, supervisió i control de qualitat dels serveis de neteja dels
centres públics d’ensenyament i dependències del Servei d’Educació i altres dependències
municipals.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, que té un pressupost base de licitació de setanta
mil nou-cents dinou euros amb vint cèntims (70.919,20 €) exclòs l’IVA. El contracte tindrà un
termini de vigència de dos (2) anys, que es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial i
pròrrogues, tres (3) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vuitanta-cinc mil vuit-cents dotze euros amb vint-i-tres cèntims (85.812,23 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

2017

2018

2019

Totals

3422.32301.22700

4.916,33 €

5.363,26 €

446,94 €

10.726,53

3422.32302.22700

893,88 €

975,15 €

81,26 €

1.950,29

3422.32303.22700

13.855,10 €

15.114,65 €

1.259,55 €

30.229,30

3422.32401.22700

2.234,69 €

2.437,85 €

203,16 €

4.875,70

3422.32402.22700

893,88 €

975,14 €

81,26 €

1.950,28

2000.93302.22700

16.536,73 €

18.040,07 €

1.503,34 €

36.080,14

Total

39.330,61 €

42.906,12 €

3.575,50 €

85.812,23 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
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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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
Cinquè.- Designar responsable del contracte el director del Servei d’Educació, que actualment
és el Sr. Lluís Alcalà, 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 a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la patronal
PIMEC, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament de les petites i
mitjanes empreses i autònoms del municipi, a través d’actuacions conjuntes que
reverteixin en la generació d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit municipal.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la patronal
PIMEC, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament de les petites i mitjanes
empreses i autònoms del municipi, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en la
generació d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit municipal, el text íntegre del qual es
transcriu a continuació:
“D’una part el
Sr./Sra ......................................................, major d’edat i DNI
.........................., actuant en la seva condició d’Alcalde/Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Terrassa, amb domicili al carrer Raval de Montserrat, núm. 14 de Terrassa (CP 08221) , i
NIF P0827900B .

De l’altra part, l'organització patronal, PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, (a
partir d'ara PIMEC), amb domicili al carrer Viladomat número 174, de la ciutat de Barcelona
(CP 08015), i CIF número G-61512257; representada pel Sr.
......................................................, amb DNI .................

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
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MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Terrassa, ve desenvolupant una intensa activitat per tal de
dinamitzar i facilitar l’activitat econòmica a la nostra ciutat. En aquest sentit la prioritat més
important del Pla de Mandat municipal per aquest període és el de potenciar al màxim
l’activitat econòmica a Terrassa per tal de frenar la destrucció de llocs de treball, facilitar el
creixement de les empreses locals i ajudar en la instal·lació de noves empreses per tal de
crear i consolidar nous llocs de treball i de qualitat en el nostre municipi.
II.- PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya és una organització empresarial amb la
condició de més representativa en l’àmbit de Catalunya.
III.- PIMEC representa i defensa els interessos i els valors de la PIME i els autònoms davant
de les administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribueix
activament al seu creixement i a la seva competitivitat.
IV.- La promoció de l’activitat econòmica, la creació d’empreses i el seu creixement i la
generació d’ocupació de les petites i mitjanes empreses catalanes, i per tant, les del
municipi de Terrassa, figuren entre les prioritats d’actuació de PIMEC.
V.- Hi ha una clara concurrència entre els objectius de l’Ajuntament de Terrassa i els de
PIMEC la qual cosa possibilita l’establiment d’un marc de col·laboració que es concreta en
les clàusules del present conveni.

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i PIMEC, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament de les
petites i mitjanes empreses i autònoms del municipi, a través d’actuacions conjuntes que
reverteixin en la generació d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit municipal.
En virtut del marc del present conveni l’Ajuntament de Terrassa i PIMEC podran pactar i
portar a terme actuacions conjuntes que s’alineïn amb el seu objecte.

SEGONA.- CONTINGUT
Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions consideren adient
realitzar accions de manera conjunta a partir dels següents eixos estratègics:
1.- Facilitar l’intercanvi d’informació per tal d’optimitzar els serveis que ambdues institucions
venen prestant.
2.-Participar conjuntament en els àmbits de debat i assessorament que s’estableixin en el
marc de les polítiques de promoció econòmica que es desenvolupin al país.
3.- Participar, de manera conjunta, amb els programes i activitats que es determinin per part
d’ambdues institucions, en el marc de la promoció econòmica en el municipi.
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TERCERA.- OPERATIVA
1.- Facilitar des de l’OAE (oficina d’atenció a l’empresa), aquella informació de PIMEC que
pugui resultar profitosa per a l’emprenedor en el marc de la seva activitat econòmica.
Tanmateix, i de manera recíproca, facilitar a l’Ajuntament per part de PIMEC tota aquella
informació rellevant que pugui ser d’interès per al món de la petita i mitjana empresa de la
nostra ciutat.
2.- Poder establir, si s’escau, col·laboració de matèria de formació als emprenedors locals.
L’Ajuntament, d’acord amb les disponibilitats existents, facilitarà, d’acord amb els
paràmetres normatius establerts en la cessió d’espais i equipaments, una aula de formació a
fi efecte que es puguin desenvolupar cursos i sessions formatives adreçats a les empreses
de la ciutat.
3.- Poder col·laborar conjuntament en el desenvolupament de quantes accions es creguin
convenients per tal de poder desenvolupar, de manera efectiva, l’objecte del present
conveni.

QUARTA.- VIGÈNCIA
Aquest conveni, en tant que experiència pilot, entrarà en vigor el dia de la seva signatura i
tindrà una vigència d’un any; podent-se renovar per iguals períodes si ambdues parts, de
manera expressa, així ho decideixen.

CINQUENA.- DIFUSIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
L’Ajuntament de Terrassa i PIMEC es comprometen a fer difusió d’aquest conveni a través
de mitjans de comunicació, comunicats i xarxes socials.
En les actuacions concretes derivades del present conveni PIMEC farà esment del suport de
l’Ajuntament de Terrassa en tota la documentació generada pels elements informatius i de
difusió de les actuacions que es portin a terme a l’empara d’aquests acords mitjançant la
inclusió del logotip de l’Ajuntament de Terrassa segons format reglamentàriament aprovat o
el manual d’estil.

SISENA.- MODIFICACIONS DELS ACORDS
Les parts poden denunciar o modificar les clàusules d’aquest conveni per mutu acord en
qualsevol moment. De no ser per mutu acord, l’alteració de les estipulacions contingudes en
aquest document permetrà a l’altra part optar per exigir-ne el compliment o la resolució.

SETENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s per les següents causes:
• La realització del seu objecte.
• La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
• La demora en el compliment dels terminis que s’assenyalen.
• L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
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• L’avinença de les parts signatàries.
VUITENA.- COMPLIMENT DE LA LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)
Ambdues parts acorden que en l’obtenció i tractament de dades de persones físiques que
es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la normativa de la LOPD
i que, prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin, adoptaran
els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la Llei esmentada. Cap de
les parts cedirà dades de persones físiques a l’altra part a menys que s’hagi adoptat el
corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la normativa.

NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT

L’Ajuntament de Terrassa i PIMEC, es comprometen a resoldre de manera amistosa
qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni, mitjançant el
Tribunal Arbitral, sens prejudici però que les parts es puguin sotmetre a la jurisdicció
contenciós administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d’aquest Conveni a un sol efecte,
en el lloc i data que s’assenyalen.”

SEGON. Notificar la present resolució als interessats i als departaments que correspongui per a
la seva tramitació.

18. Ratificar la resolució núm. 8584, de 3 de novembre de 2016, que aprova la
presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Impuls a la nova indústria a la
nova indústria i als PAES”, a la Diputació de Barcelona, per ampliar el termini d’execució
fins al 30 d’abril de 2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8584, de 3 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:

PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Impuls a la nova
indústria a la nova indústria i als PAES”, a la Diputació de Barcelona, per ampliar el termini
d’execució fins al 30 d’abril de 2017.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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19. Ratificar la resolució núm. 8583, de 3 de novembre de 2016, que aprova la
presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Actuació de màrqueting urbà a la
ciutat de Terrassa”, a la Diputació de Barcelona, per ampliar el termini d’execució fins al
30 d’abril de 2017.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8583, de 3 de novembre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Actuació de
màrqueting urbà a la ciutat de Terrassa”, a la Diputació de Barcelona, per ampliar el termini
d’execució fins al 30 d’abril de 2017.
SEGON. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departament que
correspongui perquè la facin efectiva.

20. PROPOSTES URGENTS
Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de
construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes (comunicacions, declaracions responsables o
d’altres), en l’àmbit del Vapor Ros. Exp. PLPG 06/2016
Es presenta la proposta i s’aprova al urgència per unanimitat de tots els membres presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
PRIMER. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació
de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes (comunicacions, declaracions responsables o d’altres)
establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit del Vapor Ros amb la finalitat d’estudiar-ne la
transformació urbanística, en l’àmbit que es grafia en el plànol 1, incorporat a l’expedient.
En virtut d’allò establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (TRLUC), i d’acord amb els requisits formals i procedimentals legalment previstos.
Els efectes d’aquesta suspensió no poden durar més d’un any. No obstant això, la seva durada
serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de
planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de
nou, per al mateix àmbit i per idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des
de la data d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC).
SEGON. Publicar l’acord de suspensió esmentat en l’apartat anterior i el plànol 1 de delimitació
de l’àmbit, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la premsa local, a la premsa
provincial i en els mitjans telemàtics corresponents.
TERCER. Notificar aquests acords a les persones propietàries de l’àmbit afectat.
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21. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

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

Jordi Ballart i Pastor
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