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Altres assistents
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Isidre Colàs i Castilla (secretari)

17/2014

10-OCTUBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a 10 d’octubre de l'any dos mil
catorze, es reuneix la Junta de Govern Local, per
fer en primera convocatòria sessió ordinària, sota
la Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde-President,
Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez i Munné, com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 19 de setembre de 2014. (Reunió
16/2014)
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 19 de setembre de 2014
(Reunió 16/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Acordar el procediment de restauració i enderroc respecte de les obres executades
sense la preceptiva llicència de canvi d'ús entre la planta baixa de l'edifici emplaçat en
aquest terme municipal. SODI 81-2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu , i en conseqüència acordar el procediment de restauració de l’article 206.1 de la
Llei d’urbanisme, respecte de les obres executades sense la preceptiva llicència de canvi de
canvi d’ús entre la planta baixa de l’edifici emplaçat a l’Avinguda del Vallès, 000 i part de la
parcel·la de la finca de la Pineda, 00 d’aquest terme municipal.
SEGON.- Requerir l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentària SA, amb CIF núm. A48265169 i al
Senyor Rafael, per a que en el termini d’un mes, procedeixin a la restitució de la realitat física
alterada, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment executades a la finca emplaçada a
l’Avinguda del Vallès, núm. 000 (formada per planta baixa destinada a local comercial i planta pis
destinat a habitatge als baixos-1) i part de la parcel·la de la finca emplaçada al Ca de la Pineda
d’aquesta ciutat .
Les mesures de restauració van dirigides a deixar el local en les condicions inicials en què es
trobava abans d’efectuar les obres.
TERCER.- Requerir als interessats per a que aportin, dins el mateix termini d’un mes un
certificat, emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, així com un
reportatge fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir a que en cas d’incompliment del termini establert al respecte, s’acordarà, per
part d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present expedient administratiu i
l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut de l’article 225 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i de
l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària , a càrrec de l’entitat interessada, en
virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador
CINQUÈ.- Donar audiència als interessats per un termini de quinze dies, d'acord amb allò que
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per tal que, si ho consideren oportú, al·legui tot allò que estimi
convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració.
SISÈ.- Acordar sol·licitar al Registre de la Propietat núm. 2 de Terrassa, que procedeixi a
l’anotació preventiva del present acord municipal de restauració acordat en el present
procediment de protecció de la legalitat (Exp. número SODI 81/2011) respecte a les finques
ubicades a l’Avinguda del Vallès, Carrer de la Pineda, d’aquest terme municipal, en virtut de
l’article 204 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme que regula la col·laboració del Registre de la Propietat en l’eficàcia dels actes
administratius en matèria urbanística i l’art. 56 del “Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel
qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària
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sobre la inscripció en el Registre de la Propietat de Actes de Naturalesa Urbanística” i
s’expedeixi la corresponent certificació a la que es refereix l’article 58 de l’esmentat text legal.
SETÈ.- Notificar el contingut del present resolució a tots els interessats.

3. Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament de Terrassa, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació per
al lloguer social i aprovar la proposta d'acord entre administracions locals que disposen
d'oficines locals d'habitatge i borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de
Catalunya en la mateixa localitat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i a la Borsa de Mediació per al
Lloguer Social per a la realització de les tasques previstes en els indicats convenis durant
l’exercici 2014.
SEGON.- Aprovar la proposta d’acord entre administracions locals que disposen d’oficines locals
d’habitatge i Borsa de Mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa
localitat.
TERCER.- Encomanar a la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, empresa de capital
100% municipal, la prestació dels serveis previstos en els indicats convenis, i disposar que la
Societat rebi, en conseqüència, el total import compromès per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per al pagament de part de la despesa originada pel manteniment de l’Oficina Local
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per Lloguer Social a la ciutat de Terrassa.
QUART.- Notificar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Societat
Municipal d’Habitatge de Terrassa SA.

4. Donar compte de la resolució núm. 7738 de 18 de setembre de 2014, que deixa
constància de l'aprovació definitiva de la concessió gratuïta a l'escola Goya SL de l'ús
privatiu durant 20 anys d'un espai esportiu, ubicat entre els carrers del Cavall Bernat, del
Montcau i Castellassa, en horari de 08:00 h. a 18:00 h, de dilluns a divendres, per
desenvolupar les activitats esportives obligatòries i extraescolars de les seves línies
educatives. ECAA 1/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 7738, de 18 de setembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Deixar constància de l’aprovació definitiva de la concessió gratuïta de l’ús privatiu
durant 20 anys d’un espai esportiu, ubicat entre els carrers del Cavall Bernat, del Montcau i
Castellassa, a l’Escola Goya SL, en horari de 08:00 h. a 18:00 h. de dilluns a divendres a l’Escola
Goya, per desenvolupar les activitats esportives obligatòries i extraescolars de les seves línies
educatives.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’Escola Goya i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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5. Aprovar l’Addenda de data 5 de setembre de 2014, al conveni de col·laboració subscrit
en data 20 de setembre de 2012 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, durant el
curs 2014-2015.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’Addenda de data 5 de setembre de 2014, al conveni de col·laboració
subscrit en data 20 de setembre de 2012 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn, durant els curs 2014-2015.
SEGON.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per un import total de 28.000,00 € corresponent a les actuacions que es realitzaran
durant el curs escolar 2014-2015 dintre del Pla Educatiu d’Entorn.
TERCER.- Facultar l'IIlm. senyor Jordi Ballart Pastor, Alcalde-President de la Corporació, o al
membre de la Corporació que actuï per delegació d'aquest, per tal que pugui signar qualsevol
document necessari per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i
esmena, amb la condició suspensiva que no es realitzin a posteriori canvis substancials en el text
de l'addenda aprovat.

6. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Terrassa i la
Fundació Cecot Innovació dins del programa “Acceleració en Òrbita”.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de
Comerç de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació pel qual s’estableixen les bases de la
col·laboració per a la definició, posada en marxa i implementació del programa d’acceleració
empresarial “Acceleració en Òrbita”, el text íntegre del qual és el següent:
D’una part el Sr. Jordi Ballart Pastor, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa i
President de la iniciativa Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 (en endavant Orbital 40),
D'altra, el Sr. Jordi Amat Sala, en qualitat de president accidental de Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Terrassa (en endavant, Cambra de Terrassa)
I de l’altra, el Sr. Antoni Abad i Pous en qualitat de president de la Fundació Cecot
Innovació.

Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en aquest
acte, i
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MANIFESTEN
Que en data 5 de desembre de 2013 es va signar el “Concert per la coordinació i
compactació del Sistema d’Innovació de Terrassa” com a resultat final del projecte
PAPPISIT – Innointegra.
En aquest document els signants es comprometen a un seguit de valors, actuacions i
metodologia de treball que es concretaven en el projecte acceleració en Òrbita, entre
d’altres actuacions.
Que en data 30 de desembre de 2013 es va signar el conveni entre l’ajuntament de
terrassa, Cambra oficial de comerç i indústria de terrassa i la fundació CECOT
Innovació per a la posada en marxa i implementació del projecte “acceleració en òrbita”
en la seva primera edició amb l’objectiu de donar suport, eines i acompanyament a les
PIMES amb major capacitat de creixement de Terrassa, accelerant el seu ritme de
creixement dins del període d’execució del programa, l’any 2014.
Que, degut a l’èxit del programa actualment en curs, les parts mostren interès en
col·laborar en el desenvolupament i execució del programa “Acceleració en Òrbita,
segona edició” objecte del conveni.
I, per aquests motius, les parts signen el present conveni, que sotmeten a les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte genèric del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les bases de la col·laboració per a la definició,
posada en marxa i implementació del programa d’acceleració empresarial “Acceleració
en Òrbita” segona edició ”.
“Acceleració en Òrbita” té com a objectiu donar suport, eines i acompanyament a les
PIMES, amb més capacitat de créixer que te la nostra ciutat, per tal d’accelerar el ritme
del seu procés de creixement.
Les empreses que vulguin participar han de complir els següents requisits: ser persona
jurídica o PIME, tenir ubicació a Terrassa, vocació internacional, potencialitat de
creixement, ser innovadora i compartir cultura i valors d’Orbital40 (“Compartir per
Guanyar”). Entre les candidatures rebudes, es farà una selecció de 6 empreses, que
tindran accés de forma gratuïta al programa.
A partir d’una diagnosi per a cada cas, es pactarà un pla de treball personalitzat per
assolir els reptes establerts dins del Pla de Creixement plantejat. La metodologia
contemplarà sessions individuals i grupals amb reconeguts professionals i experts en
les matèries oportunes i específiques per a cada empresa (veure clàusula segona).
ACCELERACIÓ EN ÒRBITA té una durada d’un any i el Pla de creixement serà “a la
carta”, atenent a les necessitats específiques i determinades de cada empresa.
ACCELERACIÓ EN ÒRBITA completa l’oferta per a les empreses de Terrassa, oferint
una opció amb agents de la nostra ciutat, actuant sinèrgicament en clau local per
competir en clau global. Filosofia plenament alineada amb la marca d’innovació de la
ciutat, Orbital40, i el seu eslògan: “Compartir per guanyar”.
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SEGONA. Detall de les accions
El projecte d’acceleració en Òrbita constarà de les següents fases:
- Fase 0: Difusió del programa, recepció de candidatures i selecció de participants.
- Fase1: Model de negoci i estratègia empresarial: tallers en grup encaminats a que les
empreses defineixin clarament el seu model de negoci i coneguin les palanques de
creixement existents.
- Fase 2: Pla d’acció: mitjançant la realització de sessions individuals amb els tècnics
tutors de cada empresa, es definirà un Pla de Creixement personalitzat.
- Fase 3: Implementació del Pla de Creixement. Sessions individuals entre l’empresa i
els tècnics experts per tal de tutoritzar la correcta implantació del pla.
- Fase 4: Avaluació de resultats i tancament del programa. Realització d’una sessió de
treball individual entre l’empresa, els experts i els ens impulsors per tal d’avaluar el grau
d’assoliment del pla de creixement i identificar les properes actuacions a realitzar
- Fase 5: Jornada de presentació de resultats.
A aquest programa previst s’hi podran afegir aquelles activitats addicionals que les
parts signants considerin oportú per a l’èxit del programa.
El detall del programa i les accions de cada una de les fases quedarà recollit en un pla
de treball que buscarà l’equilibri i especialitat entre les actuacions a desenvolupar, de
manera que permeti una aproximació real i pràctica de la distribució de tasques entre
els tres agents implicats.

TERCERA. Aportacions de les parts al programa.
Des de l’Ajuntament de Terrassa es realitzarà una aportació econòmica al programa
per un import màxim de 12.000€ que es distribuirà de la manera següent: 6.000€ a
CECOT i 6.000€ a la Cambra.
Cambra de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació aportaran al programa la
metodologia de treball, i l’equip tècnic necessari per a la realització de totes les
activitats previstes dins del programa recollides en la clàusula segona d’aquest conveni,
valorat en 3.000€ per a cada entitat.
En el cas que finalment hi hagin majors empreses d’una tipologia o altre, els recursos
per part de l’Ajuntament no variaran i seran les altres parts les que realitzaran les
transaccions oportunes per a la cobertura dels majors o menors costos.
Cada una de les entitats signants es compromet a aportar 5 candidatures per a la seva
avaluació, de les que finalment se’n triaran 6 que participaran en el programa, atenent a
la valoració qualitativa de l’enquesta facilitada a tal efecte (veure annex 1).

QUARTA. Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
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TASCA

DATA
PREVISTA

FASE 0:
Difusió del programa, recepció de candidatures i
selecció de participants

FASE 1:
Definició del model de negoci i presentació de les
palanques de creixement.
FASE 2:
Definició del pla d’acció
FASE 3:
Implementació i seguiment del pla d’acció

Octubre 2014 – Novembre 2015
Desembre 2014 – Febrer de 2015
febrer – març de 2015
Març - desembre de 2015

FASE 4:
Avaluació de resultats i tancament del programa.

novembre de 2015

FASE 5:
Jornada de presentació de resultats

Desembre de 2015

CINQUENA. Període de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura del present document i
mantindrà la seva vigència fins a desembre de 2015 i/o fins la finalització del
desenvolupament, implementació y justificació del programa.

SISENA. Comissió de seguiment tècnic del programa
Les parts es comprometen a formar una comissió de seguiment tècnic del programa
que estarà formada pel Sr. Abraham Arcos de la Fundació Cecot Innovació, el Sr.
Josep Beltran de Cambra de Terrassa i la Sra. Esther Lòpez de l’Ajuntament de
Terrassa.
La comissió de seguiment realitzarà un mínim d’una reunió mensual per tal de
comprovar desviacions en l’estat de l’execució de les accions i en cas de detectar-ne,
establir els mecanismes adequats per reconduir-les.
La Cambra de Terrassa i Fundació Cecot Innovació es comprometen a informar de
totes les incidències relatives a les accions d’aquest conveni tant aviat com aquestes
siguin conegudes.

SETENA. Publicitat de les accions
L’Ajuntament de Terrassa, Cambra de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació es
comprometen a la utilització dels logos de les tres entitats en tot aquell material de
difusió, webs, blogs o altres suports de difusió del programa en els termes pactats en
aquest conveni.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 7

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

VUITENA. Justificació econòmica
S’entendrà com a despesa justificable les efectuades en el període que va des de
l’atorgament de la subvenció fins a la data de la finalització de l’actuació
subvencionada.
La justificació econòmica serà sobre l’import total del projecte. Cada entitat haurà de
justificar mitjançant nòmines i TC’s un import mínim de 9.000€ dins la durada del
projecte. Es podrà admetre també un 10% de despeses indirectes ( sous i salaris
administratius, despeses de comunicació, lloguer aules...).
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per
CECOT i Cambra, justificats mitjançant factures, nòmines i TC’s pagats o documents
comptables de valor probatori equivalent.
Es consideren despeses no elegibles, els impostos, l’IVA que es recupera i totes
aquelles establertes en les bases específiques d’atorgament de subvencions d’aquest
Ajuntament.
La justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de dos mesos des de la
finalització de l’acció o com molt tard el dia 31 de gener de 2016.

NOVENA. Normativa d’aplicació
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa.

DESENA. Mecanismes de resolució de conflictes i discrepàncies entre les parts
signants.
Per qualsevol conflicte i/o discrepància entre les parts seran de referència els òrgans
superiors competents.
I en prova de conformitat, les parts signen, per triplicat, aquest document, al lloc i data
indicats a continuació.”

SEGON.- Aprovar la despesa de dotze mil euros (12.000 €), distribuïda de la forma següent:
6.000€ a nom de la Cambra de Comerç de Terrassa i 6.000€ a nom de la Fundació Cecot
Innovació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4753 49400 48900 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.
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7. Aprovar el conveni de col·laboració entre la UPC i l’Ajuntament de Terrassa dins el marc
d’Orbital 40.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), pel qual s’estableixen les bases de la col·laboració per a dur a
terme les diferents actuacions i projectes del Pla d’Acció del 2014-2015 de l’Orbital 40, el text
íntegre del qual es transcriu a continuació:
“REUNITS
D’una part el Sr. Jordi Ballart Pastor, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa i
President de la iniciativa Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 (en endavant Orbital 40),
I d'altra part, el Dr. Enric Fossas i Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'art. 20
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l'article 67 dels Estatuts
de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29
de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de conformitat amb el nomenament
per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512 de 29 de novembre de
2013)
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
I. Que el dia 9 de juliol de 2010 es signà un conveni de col·laboració per a la promoció i
governabilitat del projecte Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40, entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic LEITAT i la Universitat Politècnica de
Catalunya, establint les directrius, característiques i acords focalitzats en l’objectiu final
de constitució d’una fundació pública ( Fundació Orbital 40) que havia de configurar-se
com l’estructura impulsora de la promoció econòmica vinculada a la innovació i que
tenia com a objectius:
- Contribuir al benefici general de la societat i especialment a la millora de la
competitivitat de les empreses de Terrassa.
- Fomentar i atreure la inversió de capital i les empreses cap a la ciutat, així com,
atreure i retenir el talent a la ciutat de Terrassa.
- Afavorir la innovació i el desenvolupament de les empreses, mitjançant la
transferència de la tecnologia i el coneixement, el llicenciament de patents, la
gestió de la propietat industrial i intel·lectual, etc.
- Afavorir i facilitar programes, iniciatives i actuacions de valor afegit per les
empreses.
- Fomentar la cooperació de la Universitat, el centre tecnològic i de recerca de la
ciutat, i la seva coordinació per a la transferència de resultats a l’empresa.
- Oferir espais i serveis d’alt valor afegit per a la instal·lació d’empreses a la ciutat.
- Establir convenis de vinculació amb empreses i institucions, per tal d’incorporar
empreses que comparteixin el valor diferencial i marca del parc, prioritzant les
pertanyents als següents sectors econòmics: Òptica i fotònica, Audiovisual, Salut,
Tèxtil tècnics, Sostenibilitat i ecotecnologies.
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II. Que en l’esmentat conveni de col·laboració, s’establien com a òrgans de Govern de
l’Orbital 40 el Comitè Permanent i el Consell Rector. Sent constituït formalment aquest
darrer en data 19 de juliol de 2011, sota la presidència de l’Alcalde de Terrassa,
vicepresidit pel president del Centre Tecnològic LEITAT i pel Rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya i sent-ne el secretari, el Director General del projecte
(contractació externa feta executada per l’Ajuntament de Terrassa i en vigor fins a
desembre de 2012).
III. Que des del 9 de juliol del 2010 fins el 30 de desembre del 2012 el statu quo del
projecte PCT Orbital 40 es regia per 2 característiques bàsiques, que eren recollides i
desplegades dins dels convenis i acords establerts entre Ajuntament, Leitat i UPC:
-

La voluntat de crear una Fundació entre les tres entitats.
La contractació d’una direcció per tal d’assumir l’encàrrec de la creació de
l’esmentada fundació, així com la concreció dels plans de treball anuals, i el suport
tècnic d’acompanyament a aquesta direcció.

IV. Que a partir de la constitució del nou cartipàs municipal de l’Ajuntament de Terrassa i
dels canvis estratègics i d’optimització posats en marxa a partir de l’1 de gener de
2013, i en base a la reorganització i replantejament de la metodologia de gestió del
LEITAT i la UPC, decideixen modificar el plantejament del model de gestió del projecte.
V. Que ambdues institucions signants tenen objectius comuns o complementaris en
àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic en el marc del projecte de
Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital40, i que, per tant, la col·laboració
permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. Que és d'interès positiu la unió i la
coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir camins
d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.
I és en el marc d’aquest nou plantejament de simplificació i optimització d’Orbital 40,
que s’encabeixen les actuacions presentades per UPC i que radica la motivació i
justificació del present conveni.
Per tant, acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Finalitat de la col·laboració
Aquest conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació de
l’Ajuntament de Terrassa i de la UPC en assessorament, intercanvis d'informació i
realitzacions, en els camps de la investigació, la tecnologia i la formació, per promoure
conjuntament la creació de valor a Orbital 40 mitjançant les actuacions que es
descriuen a continuació.
A.- Eix Emprenedoria:
- Tallers formatius per a persones emprenedores.
- Concurs d’idees de negoci o plans d’empresa.
B.- Eix Transferència de Coneixement:
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- Jornades d’intercanvi de coneixement entre empreses i grups de recerca de la
UPC
C.- Eix de Comunicació i Difusió:
- Catàleg de prestacions i serveis de la UPC.
SEGONA. Detall de les diferents actuacions.
Eix Emprenedoria.
1.- Tallers formatius per empreses innovadores.
Donat que el ecosistema d’Orbital 40 és un entorn Innovador que aposta per les
empreses tecnològiques basades en el coneixement, proposem la impartició d’uns
mòduls/tallers formatius per a empreses innovadores o que volen incloure la innovació
en els seus processos.
Col·lectiu a qui s’adreça: Empreses innovadores.
Què entenem per empresa innovadora?. Des del punt de vista pràctic, una empresa
innovadora és aquella en què els seus ingressos principals provenen de nous
productes o models de negoci (comercialització, processos, mercats, etc) incorporats
en els últims tres anys.
Metodologia: Impartició dels 4 mòduls de 4 hores cadascun. El disseny i coordinació de
la formació amb els experts UPC. Preparació de metodologia i materials docents.
Desplaçaments dels docents.
Proposta de contingut formatiu dels tallers: La innovació aplicada una vegada més
genera projectes d’emprenedoria. Sobreviure més enllà dels tres primers anys
requereix gestionar la innovació i fer-la sistemàtica i alineada amb l’estratègia de
l’empresa. La intraemprenedoria –emprenedoria dins d’una organització- combina la
gestió de la innovació amb l’impuls de nous projectes. La innovació pot requerir
protecció mitjançant patents.
La metodologia d’aprenentatge combina la teoria i els casos amb la realització de
tallers amb els participants
1.- Estratègia i innovació (4h)
Estratègia empresarial en entorns turbulents
Innovació com a capacitat d’adaptació
Modalitats i intensitat d’innovació
Innovació i models de negoci
2.- Gestió de la innovació (4h)
Innovació a les micropimes: xarxes d’innovació
Procés i sistema d’innovació
La cartera de projectes, diversificació del risc
Les persones, motor d’innovació
3. Emprenedoria (4h)
Creativitat i emprenedoria
Models de negocis
Pla d’Empresa
Esperit emprenedor i intraemprenedoria
4. La Propietat Industrial (4h)
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Tipus de proteccions
La invenció i les patents
Requisits de patentabilitat
Sol·licitud i procediment de concessió de la patent
Comercialització de les patents
Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
L’activitat s’iniciarà a partir de la data de signatura del conveni i finalitzarà a 30 de març
de 2015.
Aportacions econòmiques:
Cost total del Projecte: 16.418,00€

Aportació Ajuntament: 11.000,00€

Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
- Nombre d’assistents a les formacions. Mínim de 10 assistents per formació.
- Valoració dels assistents a les formacions.
Lliurables:
- Programa definitiu de la formació.
- Llistat d’assistents amb les corresponents signatures.
- Resum de valoracions dels alumnes.
2.- Concurs Idea negoci o plans d’empresa
Fer un “benchmarquing”per analitzar que s’està fent ja a la ciutat relacionat amb
aquesta iniciativa (Foment de Terrassa, Cambra Comerç Terrassa, CECOT, UPC).
Analitzar la possibilitat de crear un concurs d’idees de negoci o plans de negoci únic a
la ciutat, que involucri amb tots els agents de la ciutat relacionats amb l’emprenedoria, i
coordinat des de l’Ajuntament de Terrassa.
Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
L’activitat s’iniciarà a partir de la data de signatura del conveni i finalitzarà a 30 de març
de 2015.
Aportacions econòmiques:
Cost total del Projecte: 22.387,00€

Aportació Ajuntament: 15.000,00€

Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
- Informe final.
Lliurables:
- Informe final que reculli com a mínim l’anàlisi feta al territori dels concursos sobre
idees de negoci /plans d’empresa que es realitzen en l’àmbit de Terrassa, la proposta
de concurs a realitzar, tipologia, bases, públic objectiu.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 12

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Eix Transferència de Coneixement.
1.- Jornades d’intercanvi de coneixement entre empreses i grups de recerca de la
UPC.
Donada la necessitat de connectar més i millor l’entorn socioeconòmic i la capacitat
tecnològica de la Universitat, per crear sinergies entre ells amb l’objectiu de recolzar la
creació de valor, es proposa de realitzar dues jornades de treball amb les següents
finalitats:
a) Informar sobre els diferents programes de finançament públic ( Estatal i Europeu )
pel desenvolupament de projectes de recerca i innovació, així com els d’incorporació
de talent a les empreses, informar sobre els incentius fiscals per activitats de recerca i
innovació, i presentar els instruments de relació amb la Universitat tant en l’àmbit de
recerca com de cooperació educativa.
b) Trobada d’intercanvi entre empresaris i grups de recerca per tal de buscar sinergies
entre ells, i poder identificar projectes de cooperació públic-privat.
Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
L’activitat s’iniciarà a partir de la data de signatura del conveni i finalitzarà a 30 de març
de 2015.
Aportacions econòmiques:
Cost total del Projecte: 29.850,00€ Aportació Ajuntament: 20.000,00€
Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
- Nombre d’assistents a les jornades. Realització d’un mínim de 150 contactes entre
grups de recerca i empreses.
Lliurables:
- Programa definitiu de les jornades.
- Llistat d’assistents amb les corresponents signatures.
- Informe final de les jornades que inclogui a més el plantejament de la metodologia de
seguiment dels projectes que puguin sorgir entre empreses i grups de recerca
Eix Comunicació i difusió
1.- Catàleg de prestacions i serveis de la UPC.
Desenvolupar un catàleg de prestacions ( productes i serveis ) de la UPC amb
l’objectiu que des d’Orbital 40 es pugui assessorar i informar.
Desenvolupar i executar un pla de comunicació conjunt.
Terminis d’execució de les accions. Cronograma previst.
L’activitat s’iniciarà a partir de la data de signatura del conveni i finalitzarà a 30 de març
de 2015.
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Aportacions econòmiques:
Cost total del Projecte: 5.970,00€

Aportació Ajuntament: 4.000,00€

Indicadors a utilitzar. Resultats esperats
- Catàleg de Serveis.
Lliurables:
- Catàleg de serveis amb les aportacions d’UPC que actualitzi i completi la cartera
actual de serveis d’Orbital 40.
TERCERA. Aportacions al projecte. Recursos humans, materials i aportacions
econòmiques
La UPC aportarà els recursos necessaris per a desenvolupar aquestes activitats en el
marc d’Orbital 40.
En concret, sota la coordinació de l’Àrea de Recerca, participaran en el
desenvolupament de les activitats proposades, la Unitat de Valorització, el Centre de
Transferència de Tecnologia, la Unitat Campus de Terrassa, responsables i tècnics de
Grups de Recerca, i responsables acadèmics de les Escoles de Terrassa.
El cost total del projecte correspon a 74.625,00€ dels que l’Ajuntament farà una
aportació econòmica de 50.000,00€.
La justificació econòmica es realitzarà com a mínim en un 75% amb nòmines i TC’s del
personal tècnic; Els Costos indirectes a justificar seran com a màxim un 10% del cost
total de l’actuació.

QUARTA. Justificació econòmica
S’entendrà com a despesa justificable les efectuades en el període que va des de
l’atorgament de la subvenció fins a la data de la finalització de l’actuació
subvencionada.
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per UPC,
justificats mitjançant factures, nòmines i TC’s pagats o documents comptables de valor
probatori equivalent.
En el cas que es tracti de nòmines i TC’s de personal tècnic, s’entendrà per personal
tècnic tot aquell personal amb una titulació mínima de grau mig.
Dietes i desplaçaments: serà d’aplicació, com a base, el que determina l’article 10.3 del
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per dietes d’allotjament i
manutenció i les modificacions establertes a la Resolució de 2 de gener de 2009 de la
secretaria d’Estat i Hisenda i Pressupostos. Tan sols s’acceptaran despeses per
aquests conceptes aquelles que no sobrepassin en un 20% els imports allà establerts.
Es consideren despeses no elegibles, els impostos, l’IVA que es recupera i totes
aquelles establertes en les bases específiques d’atorgament de subvencions d’aquest
Ajuntament.
Es podran realitzar bestretes o justificacions parcials d’accions contemplades en el
present conveni si es sol·liciten de forma expressa tot presentat la justificació
econòmica i tècnica de l’activitat finalitzada o com a mínim de l’import subvencionat.
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En el cas de les bestretes, no podrà ser mai superior al 60% del total del pressupost.
La justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de dos mesos des de la
finalització de l’acció o com molt tard el dia 31 de maig de 2015.
S’entendrà l’import total a justificar de 74.625,00€ , amb la possibilitat de compensar
despeses entre projectes prèvia petició i amb l’informe favorable per part del servei que
realitza el seguiment del projecte, que així ho acrediti i per tant no afecti als objectius
aquí establerts.
CINQUENA. Establiment d'una Comissió Mixta
Per facilitar el seguiment de la col·laboració es constituirà una Comissió Mixta
integrada per representants de la Universitat i de l'empresa/institució.
Per part de la UPC, la persona responsable de la col·laboració és la Delegada del
Rector per al desenvolupament i la Transferència de coneixement, Sra. Diana Cayuela
i el Sr. Joan Carles Buron.
Per part de l’Ajuntament de Terrassa, la persona responsable de la col·laboració seran
el Sr. Josep Manuel Rodriguez i la Sra. Esther Lòpez.
La comissió de seguiment realitzarà un mínim d’una reunió trimestral per tal de
comprovar desviacions en l’estat de l’execució de les accions i en cas de detectar-ne,
establir els mecanismes adequats per reconduir-les, així com, per proposar els temes
científics i tecnològics d'interès comú.
Les parts signants es comprometen a informar de totes les incidències relatives a les
accions d’aquest conveni tant aviat com aquestes siguin conegudes.
SISENA. Confidencialitat
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació
següent:
- La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i
que hagi estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i
ho puguin acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic.
- Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest
conveni.
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per
part de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte.
Considerant la finalitat científica i d’investigació de la Universitat, i sempre i quan això
no pugui perjudicar el procés de registre d’una possible invenció, l’Empresa facilitarà
que els professors participants en el projecte puguin difondre els resultats de la
investigació, finals o parcials, en articles, conferències, ponències, etc, sempre en
l’àmbit científic d’investigació. Si interessés fer-ho, la Universitat sol·licitarà autorització
escrita a l’Empresa, amb indicació concreta de l’ús que es pretén fer. Transcorreguts
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20 dies naturals des de la tramesa de la sol·licitud sense que l’Empresa hagi
manifestat la seva negativa, s’entendrà que n’autoritza l’ús.
Les parts s’autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura
d’aquest conveni, amb indicació del títol, el contingut, el pressupost i el termini de
realització.
SETENA. Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució
del present Contracte, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i exclusivament
per el compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a
tercers sota cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació.
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la
Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció humana o
del medi físic o natural.
VUITENA. Ús de la imatge de la UPC
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts l’entitat consideri necessari fer ús dels logotips de la UPC, haurà de
demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei de Comunicació i
Promoció, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre
qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels
quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la
vigència del present conveni.
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de la UPC hagi de
tenir caire lucratiu per l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent contracte
de llicència de marca.
NOVENA. Vigència i efectes
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
tindrà una vigència fins 30 de març de 2015 i/o la finalització del desenvolupament,
implementació i justificació del projecte origen del conveni.
Seguint la voluntat de la clàusula IV de l’apartat ‘Manifesten’ d’aquest conveni, es deixa
sense efecte els compromisos econòmics vinculats a la sisena clàusula del conveni
específic signat en data 19 de juliol de 2011. A aquests efectes, l’Ajuntament de
Terrassa comunicarà aquesta circumstància al LEITAT.

DESENA. Resolució
Les parts podran denunciar o modificar aquest acord marc en qualsevol moment per
mutu acord.
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En cas d’incompliment d’aquest acord per qualsevol de les parts, l’altra part podrà
optar per exigir el seu compliment o per resoldre’l.

ONZENA. Normativa d’aplicació
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa.

DOTZENA. Litigis
Abans d'emprendre cap acció legal contra la Universitat, s'ha de formular la reclamació
prèvia per via administrativa, tal com estableixen els articles 120 i següents de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, perquè coneguin i decideixin sobre les
qüestions que puguin derivar d'aquest conveni.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració, per
duplicat i a un sol efecte.”
SEGON.- Aprovar la despesa de 50.000 €, a nom de la Universitat Politècnica de Catalunya,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4753.49400.48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquests acords a l’entitat i als departaments que correspongui
per al seu coneixement i compliment.

8. PROPOSTES URGENTS D’ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se per
unanimitat dels membres presents.

Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els
quals són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
Prendre coneixement de la resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic sobre el recurs especial en matèria de contractació, contra l’acord
d’adjudicació del contracte de serveis de gestió pública de transport col·lectiu públic i
urbà de viatgers de Terrassa.
PRIMER.- Prendre coneixement de la resolució de la resolució núm. 132/2014 del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic (CCSP) del recurs especial en matèria de contractació
contra l’acord d’adjudicació del contracte de serveis de gestió pública de transport col·lectiu
públic i urbà de viatgers de Terrassa interposat per Corporación Española de Transporte SA
(CTSA).
SEGON.- Anul·lar l’adjudicació, retrotraient les actuacions al moment de l’emissió de l’informe
tècnic perquè es motivi suficientment la puntuació i ponderació de cada criteri i subcriteri de
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valoració, determinats a la clàusula 24a del plec de clàusules administratives particulars (PCAP),
i es notifiqui de nou als licitadors.
TERCER.- Retornar a l’empresa Marfina Bus SA (NIF A084413031) la garantia definitiva
constituïda mitjançant aval prestat pel Banc de Sabadell SA, amb data 15 de maig de 2014, per
import de cinc-cents cinquanta-vuit mil sis-cents vuit euros amb setanta-dos cèntims (558.608,72
€), ref.: operació OCVD-CVD núm. 201400100447.
QUART.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a tots els candidats o licitadors i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
CINQUÈ.- Publicar el contingut del present acord en el perfil de contractant de l'Ajuntament.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

9. Declarar incomplert el requeriment de legalització del cobert en una finca sense la
preceptiva llicència municipal i requerir als titulars el seu enderroc en el termini màxim
d'un mes. SODI 64-2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu, respecte de les obres executades, sense la preceptiva llicència, a la finca
emplaçada al Ca d’Azcárate, amb Ca de Gasòmetre, d’aquest terme municipal, consistents en la
construcció d’un cobert al pati de l’habitatge.
SEGON.- Requerir a la mercantil Servicios Inmobiliarios SL per tal que en el termini màxim d’un
mes procedeixi al restabliment de la realitat física alterada a la finca de la seva propietat,
mitjançant l’enderroc del cobert construït il·legalment en el pati de l’habitatge emplaçat al Ca
d’Azcárate, amb Ca de Gasòmetre, d’aquest terme municipal,
TERCER.- Requerir a la mercantil Lequer Servicios Inmobiliarios SL per a que aporti , dins el
mateix termini d’un mes, un certificat, emès per tècnic competent i visat pel corresponent
Col·legi, així com un reportatge fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’enderroc
acordat per aquesta administració.
QUART.- Advertir a la mercantil Lequer Servicios Inmobiliarios SL que en cas d’incompliment
del termini establert per executar l’esmentades mesures de restauració s’acordarà, per part
d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present expedient administratiu i
l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3.000 euros, en virtut de l’article 225 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i de
l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària , a càrrec de les persones
interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador
CINQUÈ.- Acordar notificar el contingut del present acord municipal als interessats.
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10. Acceptar la concessió d'ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona ha atorgat a
l'Ajuntament de Terrassa, corresponents a la línia de suport "finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d'elements constitutius de patrimoni singular local", en concret la
rehabilitació de les cobertes i façanes del Condicionament Terrassenc per un import de
42.526,25 €, i a la línia de suport "finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals" en concret la millora del ferm del camí de Can Bonvilar per un import de
80.223,30€.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona ha atorgat
a l’Ajuntament de Terrassa, corresponents a la línia de suport “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local”, en concret la
rehabilitació de les cobertes i façanes del Condicionament Terrassenc, per un import de
quaranta-dos mil cinc-cents vint-i-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (42.526,25€), establint-se a
l’art. 28 del Programa complementari de suport a l’economia productiva local a executar no més
tard del 31 de desembre de 2015 i justificar no més tard del 31 de març de 2016, i a la línia de
suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”, en concret la millora del
ferm del camí de Can Bonvilar, per un import de vuitanta mil dos-cents vint-i-tres euros amb
trenta cèntims (80.223,30€), establint en l’acord aprovat el 24 de juliol de 2014, que l’execució i
justificació d’aquesta actuació no es realitzi més tard del 30 d’octubre de 2015, tots ells
corresponents al Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
SEGON .- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

11. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Roc Blanc
PM-RBL001 COAP 78/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, de data 23 de setembre de 2014, que s'esmenta en
la part expositiva d'aquest acord i que consta a l'expedient.
SEGON.- Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Roc Blanc
(PM-RBL001)” amb un pressupost de contractació d’un milió seixanta-un mil tres-cents setze
euros amb cinquanta cèntims (1.061.316,50€) (IVA exclòs) i d’un milió dos-cents vuitanta-quatre
mil cent noranta-dos euros amb noranta-set cèntims (1.284.192,97€) (IVA inclòs) i un termini de
6 mesos, amb el ben entès que amb anterioritat a l'aprovació definitiva s'hauran de completar els
extrems continguts en l'informe emès pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, que es concreten a continuació, tot presentant un text
refós del projecte, que contempli les següents prescripcions:
1. Incorporar les propostes validades per totes les companyies de serveis, incloent les
escomeses per a cada parcel·la resultant.
2. Definir amb detall les actuacions de jardineria i reg incloses als sistemes d’espais lliures
amb clau P, especificant les actuacions tant en planta, alçat i detalls constructius. També
s’han d’incloure els estudis de drenatge corresponents, especificant com es recullen les
aigües en els talussos i com es condueixen cap als sistemes de recollida d’aigües de la
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xarxa existent. S’ha d’incloure entre d’altres, la definició dels talussos en planta per a
plasmar les actuacions previstes en elles; com també el tipus de vegetació sota la franja
de protecció de la línia elèctrica inclosa dins del P3. La solució ha d’estar validada pel
Servei de Gestió de l’espai públic.
3. Incorporar la secció del carrer de plataforma única, amb un únic carril de circulació de
3,5m, reduint així el número de places d’aparcament destinant així l’espai públic restant als
vianants. La proposta final ha de disposar de l’acceptació del Servei de Mobilitat de
l’Ajuntament de Terrassa.
4. Incorporar una xarxa en previsió d’un futur operador que es desplegui a la zona.
5. Incloure el pla d’etapes i els quadres de preus.
TERCER.- Sol·licitar informe favorable a la Direcció General de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
QUART.- Sol·licitar la conformitat amb el projecte, de les empreses de subministrament de
serveis afectades: FECSA-ENDESA; Mina pública d’aigües de Terrassa, SA; Gas Natural i
Telefónica de España, SA unipersonal.
CINQUÈ.- Requerir al promotor de la proposta per tal de que ingressi a la tresoreria municipal
una fiança corresponent al 12% del valor de les obres del “Projecte d’urbanització del Pla de
Millora Urbana de Roc Blanc (PM-RBL001)”, per un import de cent cinquanta-quatre mil cent tres
euros amb setze cèntims (154.103,16€), en concepte de garantia de les obligacions derivades de
la urbanització.
SISÈ.- Sotmetre el projecte d'urbanització ara aprovat inicialment a informació al públic durant el
termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació dels edictes corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), per
tal de que puguin presentar-se les al·legacions que s'estimin oportunes, de conformitat amb
l’article 89.6 seguint el procediment de la tramitació disposat a l’article 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
SETÈ.- Notificar els acords presents i donar trasllat de l’informe esmentat en el dispositiu primer,
i audiència a les persones interessades, de conformitat amb l’article 89.6 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

12. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment de la senyalització vertical de la ciutat: extracció i col·locació de plaques i
suport de senyals de trànsit. ECAS 4584/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA
Durada

2014
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1 mes i mig

Despesa
11.983,93 €

VE eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-
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2015

10 mesos i mig

82.644,63 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment de la senyalització vertical de la ciutat: extracció i col·locació de plaques i suports
de senyals de trànsit.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost de norantaquatre mil noranta-quatre mil sis-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (94.628,56 €),
exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des de la formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a la partida 1224 13301 21000 del Pressupost Municipal:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
inclòs l’IVA
Durada

Despesa

VE eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2014

1 mes i mig

14.500,56 €

-

-

2015

10 mesos i mig

100.000,00 €

-

-

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el cap de Tecnologia i Manteniment del Servei de Mobilitat, que actualment és el
Sr. Jose Mª Cuadrado, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, en la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i en la plataforma de
contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió del
servei municipal de préstec d'elements d'infraestructures de carrer a entitats sense ànim
de lucre de la ciutat per als actes que organitzen: consergeria, custòdia i manteniment i
control del magatzem, el seu trasllat, muntatge i desmuntatge. ECAS 4613/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
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Any
2015

Valor econòmic (VE) prestació durada
inicial, exclòs l’IVA

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

20.247,93 €

0,00 €

0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió del
servei municipal de préstec d’elements d’infraestructures de carrer a entitats sense ànim de lucre
per als actes que organitzen: consergeria, custodia i manteniment dels elements
d’infraestructures de carrer i control del magatzem, i el seu trasllat, muntatge i desmuntatge.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost de vint mil
dos-cents quaranta-set euros amb noranta-tres cèntims (20.247,93 €), exclòs l’IVA, i una durada
d’un (1) any, a comptar des de l’1 de gener de 2015. Si la data de formalització del contracte és
posterior, la durada del contracte serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2015.
Pel que fa als serveis de consergeria, custodia i manteniment de les infraestructures de carrer i
control del magatzem, el preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant
alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
Pel que fa als serveis de trasllat, muntatge i desmuntatge de les infraestructures de carrer, el
preu es formula en termes de preus unitaris referits al preu hora de transport (en furgoneta o en
camió plataforma).
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0464.92403.22609 del Pressupost Municipal de 2015.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el responsable del Servei a Entitats i Voluntariat, que actualment és el Sr. Josep
Lluís Linuesa, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i en la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.
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14. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa per a
l’execució del programa “Joves per l’Ocupació 2014” regulada a l’Ordre EMO/251/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA d’acord amb l’ORDRE EMO/251/2014, de 4
d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria anticipada per a l'any 2015, per un import
de dos-cents cinquanta-quatre mil cinc-cents trenta-cinc euros (254.535,00 €).
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de quatre mil vuitcents trenta euros amb setanta cèntims (4.830,70 €) corresponent al cofinançament dels costos
de contractació i indemnització per fi de contracte del personal que desenvolupa aquest projecte,
anirà amb càrrec al pressupost de la societat municipal Foment de Terrassa, SA.

15. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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