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
Amadeu Aguado i Moreno

15/2014

5-SETEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data cinc de setembre 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.

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

Membres excusats
Carme Labòria i Rojas

Altres assistents

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

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 quaranta 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 18 de juliol de 2014. (Reunió 14/2014)
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 18 de juliol de 2014 (Reunió
14/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Ratificar la Resolució núm. 6604 de 23 de juliol de 2014, que aprova la signatura del
Protocol Addicional de concreció per al 2014 del contracte programa per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012, que preveu una aportació
econòmica total de 5.139.243,30 €. INSU 04/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6604, de 23 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la signatura del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012 i l’Ajuntament de Terrassa i
que preveu una aportació econòmica total de 5.139.243,30 € per part del Departament de
Benestar i Família per a l’anualitat 2014; el text íntegre del qual consta a l’expedient.
SEGON.- Delegar en el senyor Manuel Pérez Díaz, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, la signatura del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012, així com la
signatura dels tràmits que se’n derivin.
TERCER.- Acceptar el suport econòmic de 4.308.639.13 € atorgat pel Departament de Benestar
i Família per als Serveis Socials, inclòs a la Fitxa 1 del Protocol Addicional de concreció per al
2014del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el
detall que es relaciona,

CONCEPTE

PRESSUPOST
INICIAL

APORTACIÓ
GENERALITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Professionals equips bàsics (TS i
ES)

3.032.302.70 €

1.478.684,13 €

1.553.618.57 €

SAD Social
SAD Dependència

4.072.985.97 €

1.016.756,94 €
1.629.718,00 €

Referent de la dependència
Ajuts d’urgència social
TOTAL

53.047.75 €
1.259.705.86 €
8.418.042.28 €

39.526,00 €
143.954,00 €
4.308.639.13 €

1.016.511.03 €
altres ingressos =
410.000,00 €
13.521.69 €
1.115.751.86 €
4.109.403.15 €

QUART.- Acceptar el suport econòmic de 88.800,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Serveis d’intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents, inclòs a
la Fitxa 2 del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i
que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall que es relaciona.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 2

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

CONCEPTE

PRESSUPOST
INICIAL

APORTACIÓ
GENERALITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Centres Oberts

165.336.00 €

67.800,00 €

97.536.00 €

Districte Jove

108.059.39 €
273.395.39 €

21.000,00 €
88.800,00 €

87.059.39 €
184.595.39 €

TOTAL

CINQUÈ.- Acceptar el suport econòmic de 50.700,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i
els seus fills i filles, inclòs a la Fitxa 6 del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del
Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el detall que es
relaciona:

CONCEPTE
SAU

PRESSUPOST
INICIAL
135.122.39 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
50.700,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
84.422.39 €

SISÈ.- Acceptar el suport econòmic de 40.149,29 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Transport Adaptat, inclòs a la Fitxa 9 del Protocol Addicional de concreció per
al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb el
detall que es relaciona.
CONCEPTE
Servei de Transport adaptat

PRESSUPOST
INICIAL
188.519.68 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
40.149,29 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
148.370.39 €

SETÈ.- Acceptar el suport econòmic de 326.661.00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per als Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència, inclòs a la Fitxa 19 del Protocol
Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
de Serveis Socials, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
EAIA

PRESSUPOST
INICIAL
464.736.38 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
326.661,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
138.075.38 €

VUITÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.000,00 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per a l’Atenció al poble gitano, inclòs a la Fitxa 30 del Protocol Addicional de concreció
per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb
el detall que es relaciona.
CONCEPTE
Mediació amb el col·lectiu gitano

PRESSUPOST
INICIAL
39.523.95 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.000,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
24.523.95 €

NOVÈ.- Acceptar el suport econòmic de 80.697,52 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’inclusió social, inclòs a la Fitxa 8 del Protocol Addicional de concreció
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per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei de Serveis Socials, amb
el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió

PRESSUPOST
INICIAL
164.711.66 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
80.697,52 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
84.014.14 €

DESÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.082,68 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’atenció social a persones afectades pel VIH/SIDA, inclòs a la Fitxa 20
del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que
gestiona el Servei de Salut Comunitària, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Programa de prevenció de la Sida

PRESSUPOST
INICIAL
54.353.34 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.082,68 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
39.270.66 €

ONZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 15.082,68 € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa d’atenció social a persones amb drogodependència, inclòs a la Fitxa 21
del Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que
gestiona el Servei de Salut Comunitària, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Programa de prevenció de les
drogodependències

PRESSUPOST
INICIAL
190.565.36 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
15.082,68 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
123.309.68 €
Altres subvencions
52.173,00 €

DOTZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 87.431,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per l’Acollida i integració de persones estrangeres immigrades, inclòs a la Fitxa 7 del
Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona
el Servei de Ciutadania i Drets Civils, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Acollida i integració de persones
estrangeres immigrades

PRESSUPOST
INICIAL
198.793.94 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
87.431,00 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
111.362.94 €

TRETZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 46.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Servei d’informació i atenció a les dones - SIAD, inclòs a la Fitxa 28 del Protocol
Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
de Polítiques de Gènere, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
Servei d’informació i atenció a les
dones -SIAD
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PRESSUPOST
INICIAL
317.651.98 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
46.000 €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
253.651.98 €
Altres subvencions =
18.000,00 €
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CATORZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 25.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa de desenvolupament comunitari – PDC, inclòs a la Fitxa 29 del
Protocol Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona
el Servei de Joventut i Lleure, amb el detall que es relaciona.

CONCEPTE
PDC- Programa de desenvolupament
comunitari -

PRESSUPOST
INICIAL
303.020.18 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
25.000,- €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
278.020.18,€

QUINZÈ.- Acceptar el suport econòmic de 40.000,- € atorgat pel Departament de Benestar i
Família per al Programa de desenvolupament comunitari – PDC, inclòs a la Fitxa 29 del Protocol
Addicional de concreció per al 2014 del Contracte programa 2012-2015, i que gestiona el Servei
Participació Ciutadana, amb el detall que es relaciona.
CONCEPTE
PDC- Programa de desenvolupament
comunitari

PRESSUPOST
INICIAL
40.000.00 €

APORTACIÓ
GENERALITAT
40.000,- €

APORTACIÓ
MUNICIPAL
0.00,€

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

SERVEI / Programa

CODI PROGRAMA

IMPORT

Serveis Socials Bàsics
(Professionals+referent comunitari)

45002. 23103

1.518.210,19 €

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

45002.23301

2.646.474,94 €

Serveis Socials - Projectes de suport

45002.23104

419.300,81 €

Serveis Socials - EAIA

45002.23101

326.661,00 €

Salut Comunitària

45002.31303

30.165,36 €

Ciutadania i Drets Civils

45002.23106

87.431,00 €

Polítiques de Gènere

45002.23601

46.000,00 €

Joventut i Lleure

45002.23408

25.000,00 €

Participació Ciutadana

45002.92403

40.000,00 €
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3. Aprovar el conveni de col·laboració i de promoció turística entre l’Ajuntament de
Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de bitllets
combinats i col·laborar conjuntament en la seva comercialització i difusió. El referit
conveni modifica el que fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local en data 8 de
maig de 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 el conveni de col·laboració i de promoció turística, amb les modificacions
esmentades, entre l’Ajuntament de Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’establir
la creació de bitllets combinats i col·laborar conjuntament en la seva comercialització i difusió, el
text íntegre del qual és el següent:
A la ciutat de Terrassa,
REUNITS
El Sr. Enric Ticó i Buxadós, amb DNI núm. 46.328.667-C , en qualitat de President de
l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en
endavant FGC-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona,
carrer Cardenal Sentmenat, 4.
El Sr. Amadeu Aguado i Moreno, en qualitat de tinent d’alcalde de l’àrea de Promoció
Econòmica i Innovació i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, i que actua en
el seu nom i representació, amb domicili a Terrassa, Raval de Montserrat, 14.
El Sr. Joan Pluma i Vilanovas, en qualitat de director de l’entitat Agència Catalana del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya –d’ara endavant ACPC-, i que actua
en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer de la Portaferrissa, 1.
MANIFESTEN
I.- Que FGC és un ens públic, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya que té com objectiu entre d’altres, el transport públic de
persones per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i el foment de
la mobilitat en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients.
II.- Que l’Ajuntament de Terrassa, a través de la regidoria de Turisme, té per objectiu
promocionar la ciutat en col·laboració amb les institucions, empreses i agents socials i
econòmics, en el marc de les seves competències i de les accions estratègiques
previstes al Pla de Mandat, així com en el programa d’actuació de la regidoria.
III.- Que el mNACTEC adscrit a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura que té com a objectiu, entre d’altres, la mostra permanent de la
implantació i l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la
seva aplicació industrial.".
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IV.- Que FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC estan mútuament interessats a
col·laborar conjuntament en la promoció de les activitats, espais i altres productes que
siguin susceptibles de promoció social dins l’àmbit d’influència del transport públic
encomanat a FGC.
V.- Que reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el
present conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents
ACORDS
PRIMER.- OBJECTE
És objecte del present conveni col·laborar conjuntament en la promoció de les
activitats, espais i altres productes que siguin susceptibles de promoció social dins
l’àmbit d’influència del transport públic encomanat a FGC. Aquesta col·laboració es
concretarà en les accions promocionals esmentades i, si s’escau, en la producció de
productes comercials combinats destinats tant per al públic general com per al públic
escolar.
SEGON.- PRODUCTES
Les parts acorden la producció de bitllets combinats que FGC comercialitzarà dins de
les seves estacions amb els noms:
1- “Combinat MEDIEVAL VALLPARADÍS” que inclourà:
o

Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa
Rambla des de qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.

o

Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la
Seu d’Ègara i al Castell Cartoixa de Vallparadís.

Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes
de preus:
A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
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Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 1

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 2

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

1.55

2.35

3.10

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

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

5.55

6.35

7.10

7.65

1.55

2.35

3.10

3.65

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

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al
Castell Cartoixa.
B)Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.

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

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
1 zona
3.45

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
2 zones
4.80

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones
6.40

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

3.45

4.80

6.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al Castell
Cartoixa.
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2- “Combinat MODERNISTA” que inclourà:
• Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés a la Masia Freixa i la Casa
Alegre de Sagrera.
• Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.
Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes
de preus:
A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
Grup* 1
1.55

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

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

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

Anada i
tornada
FGC
Entrada
Masia
Freixa
Entrada
2.00**
2.00**
2.00**
2.00**
Casa Alegre
de Sagrera
Entrada
1.80***
1.80***
1.80***
1.80***
mNACTEC
TOTAL
5.35
6.15
6.90
7.45
PVP
TOTAL
1.55
2.35
3.10
3.65
PVP**
(4-6 anys)
TOTAL
3.55
4.35
5.10
5.65
*
PVP***
z (7-8
anys)
o
nes tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de
Sagrera.
*** Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
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B) Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.

Anada i
tornada FGC
Entrada Masia
Freixa
Entrada Casa
Alegre de
Sagrera**
Entrada
mNACTEC***
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)
TOTAL PVP***
(7-8 anys)

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
1 zona
3.45

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
2 zones
4.80

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones

-

-

-

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

3.45

4.80

6.40

5.45

6.80

8.40

6.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de
Sagrera.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
3- “Combinat DESCOBREIX TERRASSA” que inclourà:
• Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la Seu
d’Ègara.
• Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.
Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes
de preus:
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A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)
1.55

Desglossament Desglossament
preus per servei preus per servei (iva
(iva inclòs)
inclòs)
Grups* 3, 4 5
2.35
3.10

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)

nada i tornada
FGC
Entrada Seu d’Ègara

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada mNACTEC

1.80**

1.80**

1.80**

1.80**

5.35

6.15

6.90

7.45

1.55

2.35

3.10

3.65

3.55

4.35

5.10

5.65

TOTAL PVP** (4-6
anys)
TOTAL PVP*** (7-8
anys)

3.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors
de transport públic
**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
B) Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de
la línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.

Anada i
tornada FGC
Entrada Seu
d’Ègara
Entrada
mNACTEC
TOTAL
PVP
TOTAL PVP**
(4-6 anys)
TOTAL PVP***
(7-8 anys)

Acta Junta Govern Local

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
1 zona
3.45

Desglossament
preus per servei (iva
inclòs)
2 zones
4.80

Desglossament preus per
servei (iva inclòs)
3 zones
6.40

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

7.45

8.80

10.40

3.45

4.80

6.40

5.45

6.80

8.40
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**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
Les tarifes dels bitllets combinats s’acordaran anualment en funció dels serveis aportats
per cada part.
Les tarifes es revisaran de comú acord el primer de gener de cada any sense que
aquests canvis modifiquin les condicions que regeixen l’acord general.
En qualsevol cas, les tarifes establertes seran vàlides per a qualsevol dia de l’any, ja
sigui feiner o festiu, i la seva validesa es limitarà al dia de primera validació dins les
dependències de FGC.
Tant els preus dels serveis aportats com el preu final del bitllet, es faran constar en el
document específic de l’acord.
Per tal de donar claredat a les tarifes que s’apliquin en cada moment s’establirà el
quadre tarifari de desglossament de preus que correspongui en cada cas
Els preus hauran de contemplar l’IVA que correspongui en cada cas i l’assegurança
obligatòria de viatgers seran vigents mentre qualsevol d’ambdues parts no modifiqui les
seves tarifes de venda al públic.
FGC anul·larà la venda automatitzada d’aquests bitllets combinats en les seves MAE’s el
primer cap de setmana de cada mes, atesa la gratuïtat de les entrades en les
instal·lacions municipals fixades per a aquests períodes en el calendari de 2014.
TERCER.- LIQUIDACIÓ DE LA RECAPTACIÓ
Mensualment, FGC detallarà a l’Ajuntament de Terrassa i al mNACTEC el total de
vendes realitzades amb el desglossament d’imports que correspongui a cada part, per tal
que l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC (amb el nom i el NIF de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural) puguin emetre la factura corresponent per les entrades al preu
que correspongui a cada moment.
FGC efectuarà el pagament a 30 dies mitjançant transferència als comptes que designin
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
QUART.- APORTACIONS
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Per part de l’Ajuntament de Terrassa:
•

Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartelleria i
pàgines web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació del municipi, de
l’espai o activitat promocionat.

•

Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents
per arribar al municipi en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció
turística i cultural.

•

Despeses de promoció i comunicació de les campanyes que es defineixin en
relació al producte combinat.

•

Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
o

Producció de fulletons

o

Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les
instal·lacions d’FGC destinades a tal objecte (elements i suports que
s’acordin en la comissió de seguiment i segons disponibilitat).

Per part del mNACTEC:
•

Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartelleria i
pàgines web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació de l’entitat, de l’espai
o activitat promocionat.

•

Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents
per arribar a l’entitat en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció
turística i cultural.

•

Despeses de promoció i comunicació

•

Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
o

Producció de fulletons

o

Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les
instal·lacions d’FGC destinades a tal objecte (elements i suports que
s’acordin en la comissió de seguiment i segons disponibilitat).

Per part de FGC:
•

Acta Junta Govern Local
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•

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

•

Promoure en la seva pàgina web corporativa, així com en les seves instal·lacions
destinades a promoció social, les activitats, espais i altres accions d’interès per al
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC .

•

Distribució de fulletons a les estacions i cessió de les seves instal·lacions i dels
espais disponibles per a la col·locació de suports publicitaris (opis, tertúlies
interiors dels trens, pàgina web, parets d’estacions, exterior de trens...).

•

Col·laboració en l’estudi conjunt per crear més bitllets combinats que incloguin el
transport i l’entrada als recintes culturals que s’acordin i, en aquest cas, el
maquinari i suport comercial per a la seva venda, segons l’acta acord específic
que es defineixi en el si de la comissió de seguiment.

CINQUÈ.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El present conveni s’executarà d’acord amb el calendari i actuacions que es determinin
per cada campanya concreta o acció de promoció i segons allò que acordi la Comissió
de Seguiment.
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’estableix una comissió de seguiment de l’acord que estarà constituïda pels membres
que cada una de les parts designi, que vetllarà pel desenvolupament i consecució dels
fins establerts en el present document, resolent els dubtes que es puguin plantejar durant
la seva execució.
La comissió s’encarregarà de la revisió periòdica de les tarifes i condicions establertes en
els productes acordats en el conveni present. Així mateix i si s’escau establirà i decidirà
les necessitats de crear nous productes combinats d’acord amb els compromisos
assumits en el conveni present i respectant en tots els casos els preus d’entrada al
mNACTEC que hagin estat aprovats prèviament pel Consell d’Administració de l’ACPC.
Tant les revisions de tarifes com els nous productes es formalitzaran mitjançant una Acta
d’Acords definida per la mateixa comissió.
Per als supòsits en què les parts vulguin assumir nous compromisos o modificar els
termes establerts en aquest conveni els acords es formalitzaran mitjançant una addenda
del conveni.
La comissió és reunirà quan la majoria dels seus membres així ho acordin i com a mínim
un cop cada sis mesos.
Als efectes de mantenir una comunicació constant, FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el
mNACTEC nomenaran respectivament d’entre els membres de la comissió, un director
de projecte o responsable d’execució, que serà l’únic l’interlocutor amb l’altra part.
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SETÈ. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per DECRET 179/1995, de 13 de juny, concretament al
seu Títol 7 “Convenis i consorcis”.
A les tarifes dels Museus de Terrassa s’aplica la tarifa reduïda (2€) d’acord amb
l’Ordenança fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa per la qual s’aprova la TAXA per la
prestació de serveis del Museu de Terrassa i la utilització extraordinària d’espais a la
Casa Museu Alegre de Sagrera. Al ser una taxa no s’aplica IVA.
VUITÈ.- VIGÈNCIA
Aquest conveni s’estableix per una durada fins a 31 de desembre de 2014.
NOVÈ.- SECRET PROFESSIONAL
FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC així com els col·laboradors de cadascun,
estan obligats al deure de secret professional, en relació a la informació o les dades de
caràcter personal que en ocasió de la realització del conveni coneguin. Així mateix i de
conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, estaran obligats a la seva guarda encara desprès de finalitzada la present
col·laboració..
DESÈ.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a) El mutu acord entre FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
b) La demora en el compliment dels terminis establerts al conveni.
c) L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del
conveni per la part perjudicada.
d) Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes,
condicions i qualitats establerts al conveni.
e) Les causes assenyalades en la normativa vigent.
ONZÉ.- JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data
indicades a l'encapçalament.”
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les entitats interessades i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui per al seu coneixement i compliment.

4. Estimar recurs interposat contra l'acord d'11 abril 2014 que imposava una sanció per no
posseir la llicència per tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, i deixar sense efecte la sanció imposada. IPMA 223/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Estimar el recurs interposat contra l’acord de data 11 d’abril de 2014, pel qual se li
imposava una sanció consistent en el pagament de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 E), segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, amb motiu de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos i, en conseqüència, deixar sense efectes la sanció
imposada amb referència MA 201438434135.
SEGON.- Arxivar l’expedient.
TERCER.- Notificar aquest acord a la persona interessada i els recursos que corresponguin.

5. Imposar una sanció per la comissió de la infracció consistent en trobar-se 3 gossos de
raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via pública. IPMA 631/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 800€, d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se tres gossos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 6 de novembre de
2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i donada la reiteració en la comissió de la infracció.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Imposar una sanció per la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos. IPMA 706/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €)
segons 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
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en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

7. Imposar una sanció per la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. IPMA 258/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons l'article 38.2 de
l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 8 de maig de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 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.

8. Imposar una sanció per la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. IPMA 302/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons l'article 38.2 de
l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 21 de maig de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 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.

9. Revocar i extingir la concessió de l'ús privatiu d'un bé de domini públic a la zona de les
Hortes dels Frares del Parc de Vallparadís (bar restaurant La Carbassa, SCP) per
incompliment de les obligacions del concessionari
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- La revocació, i per consegüent l’extinció, de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de
domini públic a la zona de les Hortes dels Frares del Parc de Vallparadís per tal d’instal·lar i
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explotar un establiment com a bar restaurant a la zona de les Hortes dels Frares a l’empresa La
Carbassa, SCP. Aquesta revocació resulta procedent per haver-se constatat l’incompliment greu
de les obligacions del concessionari.
SEGON.- Notificar l’acord anterior a l’empresa La Carbassa del Parc, SCP.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

10. Ratificar la Resolució núm. 6228 de 16 de juliol de 2014, que desestima l’escrit
d’al·legacions presentat per la mercantil Terrassa Club de Padel SL, en la tramitació
d’expedient de disciplina urbanística tramitat per obres no ajustades a llicència. SODI
06/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6228, de 16 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Desestimar íntegrament l’escrit d’al·legacions presentat el dia 23 de juny de 2014 per
la mercantil Terrassa Club de Padel SL, en virtut dels arguments descrits en la part expositiva de
la present resolució ( antecedent III) i tenir per manifestades les al·legacions contingudes en
l’escrit presentat per la interessada, el dia 27 de juny de 2014, procedint en resposta a la petició
de la entitat interessada, a convocar una reunió entre la seva representació legal i els
responsables del Servei jurídic i el Servei de Llicències i Protecció de la Legalitat d’aquesta
Corporació.
SEGON.- Requerir la companyia Busquets Vilaseca Silvia y Cia CB (amb NIF núm. E60604345) i
a la mercantil Terrassa Club de Padel SL,( amb NIF núm. B66042359) per a que, en el termini
màxim d'un mes, a comptar des de l’endemà d’ençà de la notificació, realitzin les obres
necessàries per restituir la legalitat urbanística a la finca emplaçada al ca d’Hèrcules, 33 d’aquest
terme municipal mitjançant l’execució de les mesures de restauració següents:
1.-L’enderroc del porxo situat a la franja de separació, per tractar-se d’un condicionant de la
llicència (condicionant cinquè de la llicència d’obres Exp. OMOB 76/2013)
2..- Execució de l’itinerari accessible provisional des de la via pública, segons determina el
condicionant desè de l’esmentada llicència municipal.
3.- Retirada del mòdul prefabricat ubicat a la franja de separació est de la parcel·la no contemplat
a la llicència d’obres, per estar incomplint les separacions mínimes establertes a l’article 158 de
les NNUU del POUM .
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística.
TERCER.- Advertir a les mercantils interessades que en cas d’incompliment l’Ajuntament
acordarà l’execució forçosa del present procediment administratiu i 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 de les obres, a càrrec de l’entitat interessada i impedir definitivament els usos a que
podien donar lloc.
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I això sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística.
QUART.- Notificar el contingut de la present Resolució a les parts interessades .

11. Ratificar la Resolució núm. 6410 de 22 de juliol de 2014, que requereix als interessats
per a que en el termini d’un mes restitueixin la realitat física alterada de la finca emplaçada
en el carrer del Torrent, núm. 3, 1r 1a, mitjançant l’enderroc de les obres il·legalment
executades. SODI 69/2013
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6410 de 22 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Requerir als interessats per a que, en el termini màxim d'un mes, procedeixin a la
restitució de la realitat física alterada, a la finca de la seva propietat, emplaçada al ca del Torrent
núm. 3, 1er 1ª , d’aquesta ciutat, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment executades
dirigides a la segregació de part d’un habitatge per crear una nova entitat independent, així com
de les obres dirigides a donar a aquesta nova entitat independent, un possible ús indegut
d’habitatge.
Així doncs, les mesures de restauració van dirigides a deixar la finca en les condicions inicials en
què es trobava abans d’efectuar-se l’actuació infractora enderrocant la totalitat de les obres
il·legalment executades.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador .
SEGON.- 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.
Dins el mateix termini caldrà aportar certificat, emès per tècnic competent i visat pel corresponent
Col·legi, acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
TERCER.- Advertir als interessats que en cas d’incompliment, l’Ajuntament acordarà l’execució
forçosa i 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 la persona interessada.
I això sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística.
QUART.- Ratificar la present resolució mitjançant la propera Junta de Govern d’aquesta
Administració.
CINQUÈ.- Acordar sol·licitar al Registre de la Propietat corresponent que procedeixi a l’anotació
preventiva del present acord municipal de restauració, acordat en l’expedient de protecció de la
legalitat (número SODI 69/2013) respecte a l’habitatge emplaçat al primer -1ª del ca del Torrent
núm. 3 de Terrassa , en virtut de l’article 204, apartat e) 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
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Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció en el Registre de la Propietat
d’Actes de Naturalesa Urbanística” i s’expedeixi la corresponent certificació a la que es refereix
l’article 58 de l’esmentat text legal.
SISÈ.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats

12. Ratificar la Resolució núm. 6520 de 21 de juliol de 2014, que aprova el programa del
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2014. GESAD 70/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6520, de 21 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el programa del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2014, que es
relaciona a continuació:
Data

Companyia

1 Del 25 al 28/09/14 Constanza Brncic
2

25/09/14

Cris Blanco

3 Del 25 al 28/09/14 Microscopía y Oligor
Compagnie du Hanneton

Espectacle
La nit es mou
L’agitador Vórtex
La máquina de la soledad
Tabac Rouge

4

25 i 26/09/14

5

26/09/14

6

26 i 27/09/14

David Espinosa/El Local espacio de creación Much Ado About Nothing (Mucho ruido y pocas nueces)

7

26 i 27/09/14

Sònia Gómez

8

26/09/14

Playground/Xavi Bobés

9

26/09/14

Umma Umma Dance

10

26 i 27/09/14

Cooperativa General Humana

N.E.V.E.R.B.E.N.E.U.T.R.A.L

11

26 i 27/09/14

Societat Doctor Alonso / Moare Danza

La naturalesa i el seu tremolor

12

27/09/14

Ponten Pie

13

27/09/14

Sleepwalk Collective

14

27/09/14

Tombs Creatius

L’estrany viatge del sr. Tonet

15

27/09/14

Factoria Circular

Rodafonio

16

27/09/14

Lali Ayguade & Nicolas Ricchini

Incognito

17

27/09/14

Juan José Ballesta

18

27/09/14

Joan Català

19

27/09/14

Les Filles Föllen

20

27/09/14

Delrevés compañía de danza vertical

21

27/09/14

Agrupación Sr. Serrano

Atresbandes

Locus Amoenus

Ballarina
Monstres/Objecte d’objecte
Crossfire

Ârtica
Domestica

El niño Miguel: un fenómeno de la naturaleza
Pelat
Thank you for dancing
Guateque
A House in Asia

SEGON.- Autoritzar la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i pels
imports que s’indiquen i que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 3451.33501.22799 del
pressupost municipal:
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PROVEÏDOR
Compagnie du Hanneton
Número d’identificació fiscal: FR 80 429 624 695
Tabac Rouge
Tomàs Aragay Sastre
NIF: 46.339.052-D
La naturalesa i el seu tremolor
Sergi Ots Gil
NIF: 53.089.879-Z
Ârtica
Antoni Tomàs Camí
NIF: 43.715.867-C
L’estrany viatge del Sr. Tonet
Carmen Escardó Carulla
NIF: 36.956.866-Y
Rodafonio
Eulàlia Ayguadé Farró
NIF: 47.784.590-C
Incognito
The Net Connection Management SLL
CIF: B-86.327.947
El niño Miguel: un fenómeno de la naturaleza
Asociación Cultural Ulls Art
CIF: G-65.103.533
Pelat
Asociación DELREVES
CIF: G-65.407.728
Guateque
TOTAL CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES

IMPORT AD

PARTIDA

40.851,71€

3451 33501 22799

2.420,00€

3451 33501 22799

4.477,00€

3451 33501 22799

1.210,00€

3451 33501 22799

3.025,00€

3451 33501 22799

2.420,00€

3451 33501 22799

3.630,00€

3451 33501 22799

1.500,40€

3451 33501 22799

4.235,00€

3451 33501 22799

63.769,11€

3451 33501 22799

TERCER.- Autoritzar la contractació de les coproduccions que es relacionen a continuació i pels
imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 3451.33501.22799 del
pressupost municipal:
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ENTITAT COPRODUÏDA
Associació Cultural La Sospechosa
CIF: G-62.625.322
La nit es mou
ANTES, Associació Cultural de Creació Contemporània
CIF: G-66.208.430
L’agitador vórtex
Javier Continente Gaztelacuto
NIF: 52.442.278-R
La máquina de la soledad
VESC SL
CIF: B-62.286.638
Locus Amoenus
Xavier Bobés Solà
NIF: 38.131.052-L
Monstres/Objecte d’objecte
El Local Espacio de Creación
CIF: G-64.122.419
Much Ado About Nothing
Marta Oliveres Management i Gestió Cultural SLU
CIF: B-63.680.250
Ballarina
Guido Andrea Sarli
NIF: Y-0104131-R
Crossfire
Producción Proyectos de Dinamización Cultural
CIF: G-65.393.803
N.E.V.E.R.B.E.N.E.U.T.R.A.L
Sleepwalk Collective SC
CIF: J-01.508.613
Domestica
ASC Lupus
CIF: G-64.647.431
A House in Asia
Les Filles Föllen’s Entertainment
CIF: G-65.448.912
Thank you for Dancing
TOTAL CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES

IMPORT AD

PARTIDA

7.260,00€

3451 33501 22799

6.050,00€

3451 33501 22799

8.470,00€

3451 33501 22799

7.260,00€

3451 33501 22799

9.680,00€

3451 33501 22799

6.050,00€

3451 33501 22799

3.630,00€

3451 33501 22799

7.260,00€

3451 33501 22799

6.000,00€

3451 33501 22799

3.630,00€

3451 33501 22799

9.680,00€

3451 33501 22799

2.420,00€

3451 33501 22799

77.390,00€

3451 33501 22799

QUART.- Designar a Pietat Hernández, directora de Serveis de Cultura, com a responsable del
contracte d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquest acord a les empreses i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

13. Ratificar la Resolució núm. 6786 de 22 de juliol de 2014, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, en el marc de la
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6786, de 22 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de
Barcelona, en el marc de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, el text
íntegre del qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, EN EL MARC DE LA XARXA D’OBSERVATORIS DEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, en qualitat de
Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i facultat
d’acord amb la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de data 11 de desembre de 2013 (BOPB de
23 de desembre de 2013), i assistit per la Secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació (núm. 12577/13) de data 16 de
desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat pel Sr. Juan Antonio Gallardo León, en qualitat de
Regidor de Presidència i Universitats, i assistit pel Secretari general accidental Isidre Colás Castilla.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.
I. Que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dóna suport als municipis de la
província, entre altres àmbits, en el suport a les iniciatives que generin ocupació, impulsant la visió
estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i competitius i per fomentar la
dinamització de l’activitat econòmica local i la qualitat de l’ocupació, tot vetllant per la cohesió social.
II. Que els Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local , serveis prestats per les entitats
locals, tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de forma continuada, informació
territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament
econòmic local. En aquest mateix sentit, els observatoris elaboren productes que permeten
augmentar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el
desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques.
III. Que l’actual estructura dels Observatoris arrenca l’any 1996 quan per raons d’interès estratègic
es produeix un procés d’agrupació voluntària d’ens locals, tan en l’àmbit municipal com
supramunicipal, per tal de gestionar millor la informació socioeconòmica del territori i d’aquesta
manera sorgeix la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (en endavant
XODEL), actualment coordinada i dinamitzada per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic.
IV. Que la XODEL és un espai on es facilita l’accés a informació socioeconòmica restringida, la
participació en espais de reflexió i debat (jornades, seminaris, tallers d'intercanvi d'experiències,
tallers de formació, grups de treball, etc.), l'elaboració d’eines i metodologies d'anàlisi
socioeconòmica i l’intercanvi regular d’experiències i bones pràctiques amb tots els Observatoris del
Desenvolupament Econòmic de la província integrants de la Xarxa.
…/…
.../...

V. Que l’any 2006, es va aprovar un conveni tipus per tal de poder posar a l’abast de dels
Observatoris les dades estadístiques de la Seguretat Social (empreses i treballadors), com a
instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Per això es va posar a disposició dels
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ens locals integrants de la XODEL l’aplicatiu de dades estadístiques de la Seguretat Social, INSSSITDEL, elaborat per la Diputació de Barcelona i facilitades pel Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya.
VI. Que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha informat favorablement
la conveniència d’aprovar un conveni tipus per tal d’homogeneïtzar i regular els drets i les
obligacions de la Diputació de Barcelona i dels ens locals que formen part de la Xarxa d’Observatoris
del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
VII. Que el conveni-tipus va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
data 29 de maig de 2014, i la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de 18 de juny de 2014.
PACTES
Primer.- OBJECTE:
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina
Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, i l’Ajuntament de Terrassa per a la participació i desenvolupament d’accions dins de la Xarxa
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local destinades a millorar el coneixement que els
agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de
millorar la planificació de les polítiques públiques.

Segon.- MEMBRES
Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Terrassa es considerarà automàticament membre
de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local.

Tercer.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS:
L’Ajuntament de Terrassa haurà de complir les següents obligacions derivades de la seva pertinença
a la XODEL:
Primer.- Assistir a les reunions organitzades en el marc de la XODEL.
Segon.- Participar activament en les activitats desenvolupades per la XODEL.
Tercer.- Complir les decisions que es prenguin en el sí de la XODEL.
Quart.- Realitzar productes i serveis permanents i de qualitat on s’analitzi adequadament la
informació socioeconòmica del territori.
Cinquè.- Adequar els productes i serveis a les metodologies i criteris consensuats per la XODEL.
Sisè.- Facilitar a la XODEL la informació que s’estipuli en relació a les actuacions efectuades per
l’entitat.
Setè.- Garantir la visualització de la XODEL en les actuacions que desenvolupi l’entitat en l’àmbit de
treball de la Xarxa.
.../...
.../...
Quart.- DRETS DE LES ENTITATS
L’Ajuntament de Terrassa gaudirà dels següents drets que ofereix la XODEL als seus membres:
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Primer.- Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona i de la resta de membres de
la XODEL.
Segon.- Tenir accés a la documentació generada en el marc de la XODEL.
Tercer.- Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la XODEL.
Quart.- Tenir accés a la informació restringida que en cada moment la Diputació de Barcelona posi a
disposició de la XODEL.
Cinquè.- Ser membre de la Comunitat virtual i/o qualsevol altre entorn virtual que la Diputació de
Barcelona posi a disposició de la XODEL.

Sisè.- Fer constar la seva col·laboració en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, en relació a les actuacions que desenvolupi la XODEL.
Setè.- Participar en les convocatòries específiques de finançament que realitzi la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de treball de la XODEL sempre i quan l’entitat compleixi els requisits demanats
en cada convocatòria.

Cinquè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i per temps indefinit, en tant no es doni
qualsevol de les condicions previstes al pacte sisè.

Sisè.- CAUSES D’EXTINCIÓ O RESOLUCIÓ DEL CONVENI:
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

per la realització del seu objecte.
per mutu acord de les parts.
per incompliment de les obligacions establertes en el punt tercer.
per denúncia d’alguna de les parts.
per la impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni.
les demés que legalment procedeixin.

La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d’un incompliment, haurà de posarho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de la resolució.

Setè.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, pel
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a
l’objecte del conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
.../...

.../...
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Vuitè.- JURISDICCIÓ COMPETENT:
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes les seves condicions, se sotmetrà a
coneixement de la jurisdicció del contenciós administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb
expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat en el lloc i
data que s’assenyalen”.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

14. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts
econòmics per al funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs
2012-13.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts
econòmics per al funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2012-13:
Escola Bressol
Coloraines
Espígol
Ginesta
Giravolt
La Casona
L’Esquitx
Moisès
Soleia
Somriures
Tabalet
Vallparadís
TOTAL

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

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

15. Prorrogar un any, a comptar des de l’1 de setembre de 2014, amb l’empresa SERUNION
SA (NIF A59376574), el contracte de serveis de menjadors de les escoles bressol i escoles
d’educació especial dependents del Servei d’Educació. ECAA 97/2012
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar un any, a comptar des de l’1 de setembre de 2014, amb l’empresa
SERUNION SA (NIF A59376574), el contracte de serveis de menjadors de les escoles bressol i
escoles d’educació especial dependents del Servei d’Educació, pels preus unitaris que
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s’indiquen:
Menú de les escoles educació especial

3,56 € IVA exclòs

Menú de les escoles bressol

4,09 € IVA exclòs

SEGON.- Les depeses previstes derivades de l’execució del contracte aniran amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 3422.32101.22711 (bressol) i 3422.32102.22711 (educació especial)
del Pressupost Municipal.
L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, de conformitat amb
el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
TERCER.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
QUART.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa SERUNION SA i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

16. Ratificar la Resolució núm. 6938 de 31 de juliol de 2014, que modifica el contracte de
serveis d’intervenció educativa per adolescents i joves de Terrassa Districte Jove,
formalitzat amb Serveis a les persones Encís SCCL, incorporant a la prestació, des de l’1
de setembre de 2014, un nou projecte anomenat provisionalment “Agafa’t”. ECAA
242/2012
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6938, de 31 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Modificar el contracte de serveis d’intervenció educativa per adolescents i joves de
Terrassa Districte Jove, formalitzat amb SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS SCCL, incorporant
a la prestació, a comptar des de l’1 de setembre de 2014, un nou projecte, anomenat
(provisionalment) Agafa’t, adreçat a joves majors de 16 anys que hagin finalitzat 4rt d’ESO i que
hagin quedat despenjats del sistema educatiu, incrementant el preu del contracte en quinze mil
vuit-cents noranta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims (15.892,84 €), exempts d’IVA:
Durada

Any

Despesa

2014

4 mesos

9.111,55 €

2015

3 mesos

6.781,29 €

SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades d’aquesta ampliació es farà
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal:
2014:
3465 23408 22799
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2015:
3465 23408 22799

6.781,29 €

Atès que aquest 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).
TERCER.- Publicar aquesta modificació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta modificació, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS
SCCL i als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

17. Ratificar la Resolució que adjudica el contracte de serveis de consultoria i assistència
tècnica per a l’elaboració de projectes executius i auditories energètiques de l’enllumenat
públic, els edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal·lació
d’energies renovables i del canvi de flota del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa.
ECAS 597/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SONINGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, B39709969, el
contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories
energètiques de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la
instal·lació d’energies renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de
cinc-cents mil cinc-cents euros (500.500,00 €). El preu d’aquest contracte és formula en termes
de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
605.605,00, IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.46200.22706.
La part corresponent a l’any 2014 serà de cent vuitanta-cinc mil quatre-cents dotze euros amb
quaranta-un cèntims (185.412,41 €), IVA inclòs, i la resta amb càrrec al pressupost de 2015.
Atès que aquest 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).
TERCER.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’empresa SONINGEO SERVICIOS
ENERGÉTICOS SL, als licitadors o candidats i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de sis vehicles: cinc
vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l’Espai Públic i un vehicle per a ser
utilitzat pel Servei d’Educació. ECAU 3719/2014
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:
Lot 1: tres (3) vehicles tipus furgoneta petita.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

13.000,00 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

13.000,00 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

13.000,00 €, exclòs l’IVA

2018

12 mesos

13.000,00 €, exclòs l’IVA

Lot 2: dos (2) vehicles tipus furgó, de tres places, amb enganxall per remolcar.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

12.571,92 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

12.571,92 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

12.571,92 €, exclòs l’IVA

2018

12 mesos

12.571,92 €, exclòs l’IVA

Lot 3: un (1) vehicle tipus furgó petit, de dues places, amb baca.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

4.333,34 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

4.333,34 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

4.333,34 €, exclòs l’IVA

2018

12 mesos

4.333,34 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant quaranta-vuit (48) mesos, sense opció de compra, de sis vehicles: cinc
(5) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l’Espai Públic i un (1) vehicle per a ser
utilitzat pel Servei d’Educació.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
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màxim de cent dinou mil sis-cents vint-i-un euros amb quatre cèntims (119.621,04 €), exclòs
l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent quaranta-quatre mil set-cents quaranta-un euros amb quaranta-un cèntims
(144.741,41 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1511 15502
20400 (123.678,09 €, inclòs l’IVA) i 3422.32401.2010 (20.973,32 €, inclòs l’IVA) del Pressupost
Municipal:
Lot 1: tres (3) vehicles tipus furgoneta petita.
Aplicació pressupostària 1511 15502 20400 del Pressupost Municipal.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

15.730,00 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

15.730,00 €, inclòs l’IVA

2017

12 mesos

15.730,00 €, inclòs l’IVA

2018

12 mesos

15.730,00 €, inclòs l’IVA

Lot 2: dos (2) vehicles tipus furgó, de tres places, amb enganxall per remolcar.
Aplicació pressupostària 1511 15502 20400 del Pressupost Municipal.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

15.212,02 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

15.212,02 €, inclòs l’IVA

2017

12 mesos

15.212,02 €, inclòs l’IVA

2018

12 mesos

15.212,02 €, inclòs l’IVA

Lot 3: un (1) vehicle tipus furgó petit, de dues places, amb baca.
Aplicació pressupostària 3422.32401.20100 del Pressupost Municipal.
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2015

12 mesos

5.243,33 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

5.243,33 €, inclòs l’IVA

2017

12 mesos

5.243,33 €, inclòs l’IVA

2018

12 mesos

5.243,33 €, inclòs l’IVA

Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre 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).
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP.
SISÈ.- Designar responsables del contracte el cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic (lots 1 i
2), i el cap del Servei d’Educació (lot 3), als quals correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació
pactada es realitza correctament.

19. 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, dins del
complex "Els Telers, Centre Residencial i de serveis per a la gent gran", ubicat al carrer
Sant Ildefons, núm. 8, i a les entitats de gent gran. ECAS 3948/2014
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 present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2015

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA
Despesa
29.545,45 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de Centres
Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament.
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-i-nou
mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (29.545,45 €), exclòs l’IVA, i una
durada des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015. Si la data de formalització del contracte
és posterior, la durada serà des de la formalització fins al 30 de juny de 2015. El preu del
contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu hora dels cursos i tallers.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, trenta-dos mil cinc-cents euros (32.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3461 23501 22799 del Pressupost Municipal de 2015.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre 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, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, la cap del Servei de Promoció 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.
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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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

20. Ratificar la Resolució núm. 6524 de 20 de juny de 2014, que aprova les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 6524, de 20 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda
mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats
sense ànim de lucre, per un import de cent set mil set-cents cinquanta-vuit euros amb cinquantasis cèntims (107.758,56 €)
SEGON.- El cost total del programa és de cent cinquanta-quatre mil vuit-cents dinou euros amb
seixanta cèntims (154.819,60 €)
TERCER.- L’import de quaranta-set mil seixanta-un euros amb quatre cèntims (47.061,04 €)
corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec de la Societat Municipal
Foment de Terrassa, SA.
QUART.- Segons Pla d’actuació de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2014 i 2015 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del programa.
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present Decret a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva

21. Donar compte de la Resolució núm. 6823 de 16 de juliol de 2014, que accepta
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, d’ajuts econòmics per al suport a
l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), per un import de 12.000 €.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 6823, de 16 de juliol de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, per part de la Diputació
de Barcelona, d’ajuts econòmics per al suport a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(Acte) per import de dotze mil euros (12.000,00-€)
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació i als departaments que correspongui perquè
la facin efectiva.
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22. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 107.758,56 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització
del Programa Treball i Formació per a persones aturades perceptores de la renta mínima
d’inserció. EMO/174/2014
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de cent set mil set-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (107.758,56
€) atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 15 de juliol de
2014, per a la realització del Programa Treball i Formació per a persones aturades perceptores
de la renda mínima d’inserció. El cost total del programa és de cent cinquanta-quatre mil vuitcents dinou euros amb seixanta cèntims (154.819,60 €).
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de quaranta-set mil seixanta-un euros amb quatre cèntims (47.061,04 €)
serà aportat per Foment de Terrassa, SA. En el Pla d’actuació de Foment de Terrassa, SA per
als exercicis 2014 i 2015 hi ha previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del
programa.

23. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa SA, per la que s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives
d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, per un import de
20.698,89 €. EMO/220/2014
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 ’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda
mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014, per un import de vint mil siscents noranta-vuit euros amb vuitanta-nou cèntims (20.698,89 €).
SEGON.- El cost total del programa és de vint mil sis-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-nou
cèntims (20.698,89 €) pel qual es sol·licita el 100 % de subvenció
TERCER.- En el Pla d’actuació de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2014 i 2015 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir la subvenció sol·licitada.

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de
Terrassa i els agents signants del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT, CCOO i
UGT pel desenvolupament conjunt del programa “Terrassa aposta per l’Ocupació”.
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, Foment de
Terrassa i els agents signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT, CCOO i UGT
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pel desenvolupament conjunt del programa “TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ”, i que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, FOMENT DE
TERRASSA SA I ELS AGENTS SOCIOECONOMICS SIGNATS DEL PACTE LOCAL PER
L’OCUPACIÓ DE TERRASSA (CECOT, UGT I CCOO) AMB LA FINALITAT DE
DESENVOLUPAR DE FORMA CONJUNTA EL PROGRAMA “TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ”

REUNITS
D’una part el Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa.
El Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de Foment de Terrassa, SA, NIF
A-59093229, nomenat pel consell d’administració en data 12 de febrer de 2013, i domicili a
efectes de notificació a la Ctra. de Martorell, núm. 95, 08224 Terrassa (Barcelona),
D'altra, el Sr. Antoni Abad Pous, President de la Confederació Empresarial i Comarcal de
Terrassa (CECOT), amb NIF. G58195686, i amb domicili al carrer Sant Pau 6 de Terrassa.
D’altra banda, el Sr. Enrique Rodríguez Ruiz, en qualitat de Secretari General del Vallès
Occidental en representació del Sindicat Comissions Obreres (en endavant CCOO), amb domicili
a Sabadell, Carrer Rambla de Sabadell, 75.
I de l’altra, el Sr. Josep Sancristòfol Mayordomo, en qualitat de Secretari General del Vallès
Occidental en representació del sindicat Unió General de Treballadors (en endavant UGT), amb
domicili a Sabadell, Rambla de Sabadell, 73.
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en aquest acte,
d’acord amb el següent mar legal:
- Llei 8/1987, Municipal i de règim Local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i del procediment de les Administracions Publiques
de Catalunya.
- Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens Locals
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/226, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
- Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa.

MANIFESTEN
I.- Que la prolongada durada de la crisi i el baix creixement de l’activitat econòmica ha generat,
per una banda, una situació de dificultat per trobar una col•locació, fet que implica un increment
substancial del temps que una persona treballadora en situació d’atur està inactiva, augmentant
així el nombre de persones considerades en situació d’atur de llarga durada i el nombre de
persones en situació d’atur que deixen de percebre cap tipus de prestació i/o subsidi, i, per altra
banda, s’ha produït una modificació de les característiques i circumstàncies de les persones en
situació d’atur a Catalunya.
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En aquest context en el qual les taxa d’atur estimada a la ciutat es troba al voltant del 20,55 %,
en el mes de gener de 2014, la concertació es presenta com un pilar fonamental. Es fa necessari
transmetre un consens social, i això és especialment imprescindible en l'àmbit local per incentivar
la reactivació econòmica i la recuperació de l’economia productiva, fent possible frenar la feridora
tendència de creixement de l’atur. La concertació pren així un paper central i prioritari en les
relacions entre els diferents agents econòmics i socials com a única estratègia possible per a un
avenç eficaç en la sortida d’aquest escenari de dificultats col•lectives. Les accions que es
programin conjuntament han de permetre la racionalització i la coordinació de les actuacions que
es porten a terme en la lluita contra l’atur i per una ocupació de qualitat d’una forma integral i
integrada, establint una dinàmica de treball basada en la concertació de tots els agents socials i
econòmics, optimitzant els recursos disponibles, delimitant prioritats, fixant orientacions
estratègiques i seguint el principi de subsidiarietat.
Atesa la importància del compromís de totes les parts implicades que ha de permetre impulsar,
consolidar i modernitzar el teixit productiu del nostre territori, tenint com a referents la igualtat de
les persones, la innovació i la generació d’iniciatives, hauria de girar sobre dos grans eixos
bàsics: A) La consolidació i la modernització del model productiu i B) L’ocupació, la formació i la
qualificació professional,
II.- Per això, en data 20 de setembre de 2013 es va signar el Pacte Local de l’Ocupació de
Terrassa, entre els agents socials (CECOT, UGT i CCOO) i l’Ajuntament de Terrassa, i dintre
d’aquest àmbit s’ha aprovat el programa “TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ”, que es un
programa d’ocupació, amb la finalitat que, en un futur, totes les persones treballadores de
Terrassa puguin accedir a un lloc de feina, tant per compte aliena, com qualsevol de les
modalitats d’ocupació per compte pròpia.
Es pretén que aquest programa estigui vigent fins que no s’aconsegueix l’objectiu del 100%
d’ocupació a Terrassa, per aquest motiu, s’establirà per períodes anuals el col•lectiu o col•lectius
prioritaris en cada moment, d’acord amb les dades d’atur de la nostra ciutat.
L’objectiu del programa és contribuir al desenvolupament social i econòmic de la ciutat des de
l’aprofitament sostenible dels recursos públics i privats, i ser una eina eficient i eficaç per a les
persones que busquen feina o la volen millorar, o bé aquelles que volen posar en marxa una
empresa o consolidar-la.
III.- Que els agents socials del Pacte estan compromesos a treballar coordinadament
l’ocupabilitat de les persones, optimitzar la utilització dels recursos i/o serveis i millorar la
competitivitat i la consolidació del teixit empresarial local, i per assolir aquest objectiu es
comprometen a que les seves actuacions es coordinin d’acord amb les finalitats del Programa
TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ
Per assolir aquesta fita els agents del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, amb aquest
programa pretenen orientar el treball en xarxa.
El programa TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ té per objectius:
- Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi.
- Oferir un servei de tutoria i seguiment integral personalitzat en base a la situació econòmica,
psicològica i laboral dels usuaris.
- Donar eines per a millorar l’apoderament psico-social i la capacitat de resiliència de les
persones ateses.
- Oferir eines d’orientació laboral adaptades a nous entorns TIC.
- Formar els usuaris/es en sectors emergents o generadors d’ocupació.
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- Assessorar els usuaris/es per emprendre o reemprendre un projecte empresarial, o qualsevol
altre forma d’autoocupació.
IV.- Que Foment de Terrassa SA és una societat instrumental del l’Ajuntament de Terrassa amb
capital 100% municipal i que va entrar en funcionament a l’any 1995, tenint com a objecte social
el suport a la iniciativa empresarial, la generació de llocs de treball i és un instrument clau de la
política de promoció econòmica.
V.- Que totes els agents esmentats i l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant la empresa Foment de
Terrassa SA tenen capacitat per establir acords de col·laboració, en la forma i limitacions que
estableix tant la legislació vigent en matèria de regim local com qualsevol altre sectorial aplicable.
Per tot l’ exposat, les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració d’acord amb les
següents:
CLÀUSULES:
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present conveni de col·laboració es el desenvolupament del programa TERRASSA
APOSTA PER L’OCUPACIÓ, en la seva primera fase, per arribar al col•lectiu de aturats de
Terrassa que en aquest moment tenen mes difícil la seva ocupabilitat. Els objectius del programa
son:
- Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi.
- Oferir un servei de tutoria i seguiment integral personalitzat en base a la situació econòmica,
psicològica i laboral dels usuaris/àries.
- Donar eines per a millorar l’apoderament psicosocial i la capacitat de resiliència de les
persones ateses.
- Oferir eines d’orientació laboral adaptades a nous entorns TIC.
- Formar els usuaris/es en sectors emergents o generadors d’ocupació.
- Assessorar els usuaris/es per emprendre o reemprendre un projecte empresarial, o trobar
formules alternatives per l’autoocupació (autònoms, cooperativisme...)
Segona.- ACCIONS A DESENVOLUPAR
1.- Creació de una Comissió de coordinació, seguiment i avaluació, composada per
responsables i/o representants delegats dels agents signats del pacte, i amb atribucions
decisòries de les entitats que en formin part; ha de tenir caràcter fix i permanent i ser
representativa de la diversitat d’actors que conformen el Pacte: Amb les funcions generals
següents:
- Definició d’estratègies de comunicació del programa
- Definició de l’eina/aplicació de gestió
- Definició d’eines d’atenció i diagnosi d’usuaris compartides
- Definició de protocols de derivació
- Elaboració de memòries
- Elaboració de memòria final del programa i avaluació
I les funcions especifiques:
- Aprovar un pla d’acció anual, incloent-hi un pla de comunicació.
- Concretar el calendari anual de treball.
- Consensuar i aprovar una metodologia de treball en xarxa, amb la eina de gestió
corresponent.
- Desenvolupar i millorar protocols de treball col·laboratiu.
- Establir criteris i indicadors d’avaluació de les actuacions.
- Elaborar un catàleg comú de serveis i productes.
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2.- Creació d’una Comissió tècnica, amb funcions bàsicament de coordinació dels diferents
dispositius d’atenció, per tal d’assegurar l’atenció integral de l’usuari/ària sigui quina sigui la seva
porta d’entrada al programa, i amb les característiques següents:
- Nivell més tècnic, amb la finalitat de anar coordinar tota l’activitat del programa.
- Composada per responsables tècnics que cada un dels agents que han subscrit el Pacte
designin per aquest programa
- Ha de tenir caràcter permanent de coordinació, sense especificar reunions mínimes.
- També ha de representativa de la diversitat d’actors que conformen el Pacte
3.- Aplicatiu per la gestió del programa i pla de comunicació.
Es requereix d’un aplicatiu específic en xarxa, com a eina de gestió compartida entre tots els
integrants de la iniciativa TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ, aquest ha d’incloure:
- la base de dades dels usuaris/es del programa,
- models formalitzats per a les accions de diagnosi,
- models formalitzats de seguiment tutorial,
- excel de prospecció,
- material per a les sessions grupals (apoderament, resiliència, orientació 2.0....),
- calendari i cursos de formació a la disposició del programa,
- dades de contactes dels punts de derivació i tècnics de contacte per a l’afavoriment de
l’autoocupació en general (emprenedoria/ reemprenedoria, autònom, cooperatives...),
- pla de comunicació per arribar al màxim número de beneficiaris/àries que acompleix els
requisits del programa.
4.- Dispositius d’actuació:
4.1. Acollida i diagnosi
Personal tècnic especialitzat en la matèria seran els responsables d’incloure en el programa les
persones que tinguin el perfil establert i definit dintre del Pacte Local per l’ocupació, i faran la
seva acollida i diagnosi. En la diagnosi s’ha de tenir en compte la situació socioeconòmica, la
psicològica i finalment la laboral.
Resultats esperats: 500 diagnosis, amb els tres àmbits esmentats (diagnosi socioeconòmica,
diagnosi psicològica i diagnosi laboral)
4.2. Definició d’itineraris, tutorització i acompanyament laboral.
També hauran de definir i establir, d’acord amb el propi beneficiari/ària del programa, quins son
els itineraris a realitzar, i durant tot el procés anirà tutoritzant i acompanyant a la persona, per tal
que arribi a acabar l’itinerari establer o realitzar modificacions o adaptacions del mateix si son
necessàries.
Resultats esperats: 265 itineraris laborals definits
150 itineraris per a la requalificació definits
265 persones tutoritzades/orientades individualment
4.3. Prospecció d’ofertes
Caldrà destinar recursos també a ajudar als beneficiaris/àries a trobar les ofertes laborals que els
puguin interessar i que s’adaptin millor al seu perfil professional.
Resultats esperats: Identificació de 1.000 ofertes de treball registrades a l’excel de prospecció
d’ofertes.
4.4.Sessions grupals
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Amb la finalitat de incrementar les competències més necessàries per sortir de l’estat de xoc
psicològic al que es troben abocats algunes de les persones que porten ja molt de temps a l’atur.
.Els resultats esperats son:
Resiliència: de 18 a 20 sessions grupals gestionades
de 180 a 200 persones apoderades mitjançant les sessions grupals
Orientació laboral 2.0: de 18 a 20 sessions grupals gestionades
de 180 a 200 persones assistents a les sessions grupals
4.5. Formació
Accions de formació en general amb la finalitat de vetllar per la qualificació professional de les
persones treballadores com a eina de millora de la seva ocupabilitat i l’adaptació als processos
de canvi en les empreses i del mercat laboral.
Resultats esperats: de 100 a 150 persones formades en sectors emergents, en certificats de
professionalitat o formació transversal.
4.6.- Autoocupació
Es tracta de fer les derivacions oportunes per aquells beneficiaris/àries que es detecti que la
seva inserció al mon laboral pot passar per la emprenedoria, reempresa, els autònoms i/o
cooperativisme, etc.
Tercera- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS
Els treballs previs han d’estar finalitzats al 31 de juliol de 2014 i la execució de les accions que
consten a l’Annex I es desenvoluparan entre l’10 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
Quarta.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Els agents signats del Pacte que participen en el programa TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ es comprometen a:
1- Destinar els recursos necessaris per assolir la part del programa que s’hagin
compromès a desenvolupar (atenció en els diferents dispositius, formació, derivacions, etc..)
2.- Utilitzar de forma correcta les eines que es posin a disposició per desenvolupar el
programa (aplicatiu, qüestionaris, protocols...), així com, garantir la conservació adequada de les
mateixes.
3.- A especificar en totes les actuacions del programa, la seva difusió, comunicacions,
memòries, protocols, la participació dels signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa;
l’Ajuntament de Terrassa -Foment de Terrassa SA, CECOT, CCOO i UGT.
4.- Donar acomplir a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal i normativa concordant, incorporant en totes les actuacions del programa la
Clàusula de confidencialitat següent:
“ Els agents del Pacte que desenvolupen el programa TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ, i que signen el present conveni de col·laboració comparteixen informació dels
usuaris i beneficiaris que inclouen dades de caràcter personal. Les dades dels usuaris i
beneficiaris es comparteixen amb la finalitat de millorar la prestació del servei i sempre amb el
consentiment exprés dels mateixos. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de dades de caràcter personal i es comprometen a:
- No utilitzar la informació lliurada des de qualsevol entitat que desenvolupa el programa per una
finalitat diferent a la prestació de serveis relacionats amb el foment de l’ocupació, o bé la
prestació de serveis relacionats amb els itineraris definits en el mateix.
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- Garantir el compliment de totes les obligacions que li corresponguin segons allò establert en la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i demés
normativa que fos d’aplicació.
- Guardar el secret professional i adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i els riscos als que puguin estar exposades, ja
provinguin de l’acció humana o de medis físics o natural.
- Els agents es comprometen a guardar una relació de traçabilitat respecte a l’origen de les
dades, entre usuari/ària i entitat membre del Pacte. D’aquesta manera es procedirà de manera
immediata a la realització dels canvis d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les
dades dels usuaris/àries que aquest hagi sol•licitat a l’entitat propietària de les dades.”
5.- L’incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció
de dades de caràcter personal incloses en el present document, o de les previstes en la llei
orgànica 15/1999 (LOPD) o en el reglament de mesures de seguretat (RMS/99) suposarà la
responsabilitat directa de l’entitat responsable i l’exclusió automàtica de la xarxa com a membre
de la mateixa.”
Cinquena.- DRET DE PROPIETAT INTELECTUAL
La titularitat de tots els drets inherents a l’aplicatiu, formularis, protocols i altres documents i
productes desenvolupats en l’àmbit del present conveni i la seva propietat intel·lectual
correspondrà a l’Ajuntament de Terrassa, a excepció dels que legalment estiguin reservat als
seus autors.

Sisena.- PRESSUPOST I FINANCAMENT
El pressupost estimat del Programa es de 500.000 euros. El detall del pressupost per actuacions
consta a l’Annex I del present conveni de col·laboració
El finançament global de les actuacions objecte d’aquest conveni seran cofinançades, a raó del
30 % del cost a càrrec de l’agent social que la desenvolupa i el 70.% a càrrec de l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa.
Pel que fa a al finançament que correspondrà: assumir: a Foment de Terrassa, S.A. en
compliment del previst al paràgraf anterior, aquest és portarà a terme:
a) a Foment de Terrassa SA de forma directe, a càrrec de la dita societat,
desenvolupades directament per Foment de Terrassa S.A.

accions

b)
amb aportacions de l’Ajuntament de Terrassa a l’entitat que tingui encomanat el
desenvolupament de les accions conjuntes que s’estableixin en virtut del present conveni. Les
dites aportacions tindran la naturalesa jurídica de subvenció amb càrrec a fons públics i es
regiran per la seva normativa d’aplicació, i pel que es preveu en els apartats següents:
6.1. Es consideren despeses elegibles:
Les efectuades en el període que va des de l'atorgament de la subvenció, signatura i aprovació
del conveni de col·laboració, fins a la data de l'actuació subvencionada (30 de juny de 2015). Es
poden justificar despeses relacionades amb la preparació i posada en marxa del programa des
de l’1 d’abril de 2014.
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Les "despeses efectivament realitzades" s'han de correspondre amb pagaments efectuats pels
beneficiaris finals, justificats mitjançant factures pagades o documents comptables de valor
probatori equivalent.
6.2. Son despeses subvencionables:
- Les despeses de personal.
- Les despeses de material fungible necessari per desenvolupar les actuacions.
- Material inventariable, excepcionalment i amb el vist-i-plau de la Comissió de Seguiment
- Altres despeses necessàries per desenvolupar les actuacions, com a màxim, el 5% del
total del cost.
6.3. Es consideren despeses no elegibles:
- Les despeses de procediments judicials.
- Els impostos.
- Les sancions administratives.
- Les despeses financeres.
- L'IVA que es recupera.
Les aportacions municipals específiques, així com la forma de justificació, les despeses
elegibles, etc per a cada actuació prevista en aquest conveni, es tramitaran amb el procediment
administratiu que correspongui.
Setena- JUSTIFICACIÓ ECONOMICA I REGIM DE PAGAMENTS
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats pels agents
socioeconòmics del Pacte o les seves empreses vinculades, justificats mitjançant factures,
nòmines i TC,s pagats i/o altres documents comptables de valor probatori equivalent. Es podrà
realitzar la subcontractació de algunes de les accions previstes.
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 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. En el cas de les bestretes, no podrà
ser mai superior al 60% del total del pressupost de l’acció.
Els pagament de liquidacions de les respectives actuacions es tramitarà també en base a
l’assoliment dels indicadors previstos a l’annex 1 del present conveni, d’acord amb la informació
reflectida a través dels informes de seguiment i prèvia validació per la Comissió de Coordinació,
seguiment i avaluació.
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 30 de setembre de 2015.
Vuitena- COMISSIO DE SEGUIMENT
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La Comissió de coordinació, seguiment i avaluació, integrada per tots els membres signats del
Pacte Local per l’Ocupació, tindrà entre d’altres les funcions de:
1.- Plantejar la modificació del pressupost per les diferents accions establert a l’Annex I, sense
incrementar l’import total, nomes es pot ampliar i/o disminuir les previsions de cost de les
accions, amb la finalitat d’adaptar-lo millor als perfils i itineraris d’orientació que es determinin.
2.- Resoldre les dubtes i controvèrsies que es puguin donar en la interpretació, execució o
aplicació del conveni.
Novena.- VIGÈNCIA I EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes del 1 d’abril
de 2014 i fins, com a màxim, el 30 de setembre de 2015, data màxima per presentar la
documentació necessària justificar la despesa subvencionable.
Aquest conveni es podrà prorrogar per anualitats previ acord exprés de les parts signats.
El conveni podrà extingir-se per:
- Impossibilitat sobrevinguda per al seu acompliment
- Acord de totes les parts signats
- Denuncia motivada d’una de les parts basada en l’incompliment de les obligacions assumides
per altre part de les signats. Aquesta denúncia s’haurà de comunicar per escrit amb una
antelació mínima d’un mes, i caldrà aprovar-la pel Pacte Local per l’Ocupació.
En tot cas, les parts hauran de finalitzar les actuacions en curs.
Desena- REGIM JURIDIC
El present conveni de col·laboració que s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 8/1987,
Municipal i de regim Local de Catalunya, Llei 26/2010, de Regim jurídic i de procediment de les
administracions publiques catalanes, Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, Llei 28/2003, 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., te naturalesa administrativa i
els conflictes que es poguessin derivar de la seva aplicació s’haurà de sotmetre a la jurisdicció
contenciós administrativa.

ANNEX I.ACCIONS I PRESSUPOST PEL PROGRAMA TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ EDICIÓ 2014, DESENVOLUPAR PELS AGENTS SIGNATS DEL PACTE LOCAL
PER L’OCUPACIÓ DE TERRASSA (FOMENT DE TERRASSA SA, CECOT, CCOO I UGT)
1.- Comissió de coordinació, seguiment i avaluació
Característiques de la Comissió:
- Composada per responsables i/o representants delegats, amb atribucions decisòries, de les
entitats que en formin part.
- Ha de tenir caràcter fix i permanent.
- Ha de ser representativa de la diversitat d’actors que conformen el Pacte.
Entitats que han de formar part:
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Es proposa la constitució d’una comissió formada pels quatre agents que constitueixen el Pacte
Local per a l’Ocupació de Terrassa, i que son: Ajuntament de Terrassa, mitjançant la seva
societat Foment de Terrassa SA, CECOT, CCOO i UGT
Funcions de la Comissió:
1) Aprovar un pla d’acció anual, incloent-hi un pla de comunicació.
2) Concretar el calendari anual de treball.
3) Consensuar i aprovar una metodologia de treball en xarxa, amb la eina de gestió
corresponent.
4) Desenvolupar i millorar protocols de treball col·laboratiu.
5) Establir criteris i indicadors d’avaluació de les actuacions.
6) Elaborar un catàleg comú de serveis i productes.
Funcions específiques per cada període d’actuació:
1) Definició d’estratègies de comunicació del programa.
2) Definició de l’eina/aplicació de gestió.
3) Definició d’eines d’atenció i diagnosi d’usuaris compartides.
4) Definició de protocols de derivació.
5) Elaboració de memòries.
6) Elaboració de memòria final del programa i avaluació.
Constitució, inici d’activitats i funcionament:
La direcció i coordinació del treball previs per engegar el programa, per començar a principis de
setembre de 2014.
La comissió establirà el seu propi regim de funcionament, garantint un mínim d’ una reunió
ordinària mensual, i tantes extraordinàries com calgui, per portar a terme les seves tasques.
2.- Comissió tècnica
Característiques de la Comissió:
1) Nivell més tècnic, amb la finalitat d’ anar coordinant tota l’activitat del programa.
2) Composada per responsables tècnics que cada un dels agents que han subscrit el Pacte
designaran per a aquest programa.
3) Ha de tenir caràcter permanent de coordinació, sense especificar reunions mínimes.
4) També ha de representativa de la diversitat d’actors que conformen el Pacte.
Funcions de la Comissió:
Bàsicament es la coordinació dels diferents dispositius d’atenció, per tal d’assegurar l’atenció
integral de l’usuari/a sigui quina sigui la seva porta d’entrada al programa.
Inici d’activitats i funcionament:
Les tasques a desenvolupar en el si d’aquesta comissió tècnica es realitzaran al mateix moment
que es posi en marxa el programa d’atenció integral.
Es preveu per la primera quinzena de setembre de 2014.
3.- Aplicatiu per la gestió del programa i pla de comunicació.
Es requereix d’un aplicatiu específic en xarxa, com a eina de gestió compartida entre tots els
integrants de la iniciativa TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ, aquesta ha d’incloure:
- la base de dades dels usuaris/àries del programa,
- models formalitzats per a les accions de diagnosi,
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- models formalitzats de seguiment tutorial,
- Excel de prospecció,
- material per a les sessions grupals (apoderament, resiliència, orientació 2.0....),
- calendari i cursos de formació a la disposició del programa,
- dades de contactes dels punts de derivació i tècnics de contacte per a l’afavoriment de
l’autoocupació en general (emprenedoria/reemprenedoria, autònom, cooperatives...).
Es requereix la realització d’actuacions comunicatives per arribar als possibles beneficiaris/àries
del programa.
4.- Dispositius d’actuació:
4.1. Acollida i diagnosi
Persones especialitzades en la matèria, seran els responsables d’incloure en el programa les
persones que tinguin el perfil establert i definit dintre del Pacte Local per l’ocupació, i faran la
seva acollida i diagnosi. En la diagnosi s’ha de tenir en compte la situació socioeconòmica, la
psicològica i finalment la laboral.
Resultats esperats: 500 diagnosis, amb els tres àmbits esmentats (diagnosi socioeconomica,
diagnosi psicològica i diagnosi laboral).
4.2. Definició d’itineraris, tutorització i acompanyament laboral
Els mateixos tècnics/ques que han realitzat la diagnosis hauran de definir i establir, d’acord amb
el propi beneficiari/a del programa, quins son els itineraris a realitzar, i durant tot el procés anirà
tutoritzant i acompanyar a la persona, per tal que arribi a acabar l’itinerari establer o realitzar
modificacions o adaptacions del mateix si son necessàries.
Resultats esperats: 265 itineraris laborals definits.
150 itineraris per a la requalificació definits.
265 persones tutoritzades/orientades individualment.
4.3. Prospecció d’ofertes
Caldrà destinar recursos també a ajudar als beneficiaris/aries a trobar les ofertes laborals que els
puguin interessar i que s’adaptin millor al seu perfil professional.
Resultats esperats: Identificació de 1.000 ofertes de treball registrades a l’excel de prospecció
d’ofertes.
4.4. Sessions grupals
Amb la finalitat de incrementar les competències més necessàries per sortir de l’estat de xoc
psicològic al que es troben abocats algunes de les persones que porten ja molt de temps a l’atur.
Resultats esperats:
Resiliència: de 18 a 20 sessions grupals gestionades.
de 180 a 200 persones apoderades mitjançant les sessions grupals
Orientació laboral 2.0: de 18 a 20 sessions grupals gestionades.
de 180 a 200 persones assistents a les sessions grupals
4.5. Formació
Accions de formació en general amb la finalitat de vetllar per la qualificació professional de les
persones treballadores com a eina de millora de la seva ocupabilitat i l’adaptació als processos
de canvi en les empreses i del mercat laboral.
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Resultats esperats: de 100 a 150 persones formades en sectors emergents, en certificats de
professionalitat o formació transversal.
4.6.- Autoocupació
Es tracta de fer les derivacions oportunes per aquells beneficiaris/àries que es detecti que la
seva inserció al mon laboral pot passar per la emprenedoria, reempresa, els autònoms i/o
cooperativisme, etc...
Resultats esperats:
De 5 a 15 persones derivades a serveis d’assessorament d’emprenedoria.
De 5 a 15 persones derivades a punts d’atenció del Centre de la Reempresa de Catalunya.
De 5 a 15 persones derivades a serveis d’orientació en economia social.
De 5 a 15 persones derivades als serveis d’assessorament que corresponguin.
5.-Termini d’execució de les accions
Els treballs previs han d’estar finalitzats al 31 de juliol de 2014 i la execució de les accions que
consten en aquest annex es desenvoluparan entre l’10 de setembre de 2014 i el 30 de juny de
2015.
6.- Cost econòmic previst per tot el programa pel 2014
6.1. Funcionament de les comissions: Comissió de coordinació, seguiment i avaluació i
Comissió tècnica
Es preveu que la dedicació i suport necessari pel funcionament d’aquestes comissions requerirà
una dedicació global dintre de tot el programa de 40.000 euros (a raó de 10.000 euros per cada
una de les entitats incloses al Pacte)
6.2. Aplicatiu per la gestió del programa i comunicació
Es preveu un cost de 10.000 euros aproximadament. Inclou les tasques d’anàlisis, creació,
implementació i gestió dels indicadors mitjançant el propi aplicatiu, i despeses pel pla de
comunicació que s’acordi, així com el Pla de comunicació, que serà necessari per aconseguir
que el major número de possibles beneficiaris/àries tinguin coneixement del programa i dels llocs
on poden anar per demanar la seva inclusió al mateix.
6.3. Dispositius d’actuació: D’acollida i diagnosi, i definició d’itineraris, tutorització i
acompanyament laboral.
Per aquest dispositiu, tenint en compte, que es requerirà la dedicació del 100 % de persones
especialitzades destinades a aquest programa, pel període establert (1 juliol 2014 – 30 juny
2015), més el material etc... 200.000 euros (a raó de 100.000 per la fase d’acollida i diagnosi i
definició d’itineraris i els altres 100.000 euros per la tutorització i acompanyament.)
6.4. Prospecció d’ofertes
El cost previst per aquesta acció en global es de 50.000 euros.
6.5. Sessions grupals
Les sessions grupals totals entre 36 i 40, es valora un cost total de 20.000 euros, depenent de la
matèria i les hores de les sessions. El preu hora màxim per assistent serà de .6.euros/hora.
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6.6. Formació
Accions de formació en sectors emergents, en certificats de professionalitat o formació
tranversal, es preveu uns 8 o 10 grups, a raó de 15.000 euros formació, un total de 180.000
euros. El preu hora màxim per assistent serà de .6 euros/hora.
6.7. Autoocupació
No es preveu inicialment cap cost, ja que es tracta de derivar a serveis ja establert dels agents
del Pacte, e inclús d’altres existents a la ciutat.
TOTAL PROGRAMA 2014
El total del programa previst es de 500.000 euros, i es preveu un cofinançament del 30 % el
agents i la resta (70%) Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa SA, a excepció de les
accions desenvolupades directament per Foment que aniran a càrrec d’aquesta societat en la
seva totalitat,
El resum és:
Funcionament de les comissions: 40.000 euros
Aplicatiu per la gestió del programa i pla de comunicació: 10.000 euros.
Dispositiu d’acollida i diagnosi,: 100.000 euros
Definició d’itineraris, tutorització i acompanyament laboral: 100.000 euros
Prospecció d’ofertes: 50.000 euros.
Sessions grupals: 20.000 euros
Formació: 180.000 euros.
La Comissió de Seguiment, d’acord amb els perfils i itineraris necessaris per arribar als objectius
del programa podrà determinar la modificació de les partides esmentades, ampliant i/o reduint en
la mateixa quantitats els conceptes esmentats.”
SEGON.- El finançament establert al conveni de col·laboració per part de l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa SA anirà a càrrec del seu pressupost per programes d’ocupació
de l’exercici 2014, habilitant-se les modificacions de Pressupost que siguin adients, sense
superar l’import màxim Pressupostat, i establert en 350.000 €.

TERCER.- Notificar el contingut d’aquests acords als agents i entitats implicats i tots els
interessats.

25. Ratificació de la Resolució número 7.128, de 28 de juliol de 2014, acceptant
l’atorgament de la Diputació de Barcelona del Recurs tècnic per l’actuació “Estudi de
viabilitat del projecte Metro.0 en els termes de la concessió i les condicions de la seva
execució.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 7128, de 28 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar l’atorgament de la Diputació de Barcelona del Recurs tècnic per l’actuació
“Estudi de viabilitat del projecte Metro.0 en els termes de la concessió i les condicions de la seva
execució .
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SEGON.- Realitzar el pagament a la Diputació de Barcelona, un cop l’adjudicatari hagi lliurat el
treball resultant del present ajut a l’Ajuntament de Terrassa, que serà del 15% sobre el cost total
o com a màxim de dos mil cinc-cents trenta euros amb seixanta cinc cèntims (2.530,65,-€)
contra la RC 48816 de l’aplicació pressupostària 4753.49400.22706 del pressupost municipal
vigent.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació
perquè la facin efectiva.

i als departaments que correspongui

26. Ratificació de la Resolució número 7.129, de 30 de juliol de 2014, aprovant al conveni
que regularà la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de
Catalunya, a través de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, per al desenvolupament de l’aula
d’automatització i robòtica de 2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 7129, de 30 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni que regularà la col·laboració, entre l’ajuntament de Terrassa i la
Universitat Politècnica de Catalunya a través de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (NIF
Q0818003F) per al desenvolupament de l’aula d’automatització i robòtica de 2014, subvenció
atorgada a l’UPC–EET, per al projecte “8a edició Aula d’Automatització i Robòtica” següent:
“A Terrassa,
D’una part, Enric Fossas Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi
Girona, 31 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)
I d'altra part, Amadeu Aguado Moreno, Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, en ús de les competències delegades per
decret de l'Alcaldia - Presidència número 11755 de data 12 de desembre de 2012,
amb domicili a Terrassa, Raval de Montserrat, 14-20, codi postal 08221, amb el
NIF P-0827900-B.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves
respectives entitats i
MANIFESTEN
Que en data 24 d’abril de 2009, davant la coincidència d’objectius d’ambdues
parts, es va signar un conveni marc de col·laboració per a activitats de l’àmbit
d’Universitat i Societat del Coneixement. La clàusula sisena d’aquest acord marc
preveu que cada projecte o programa tindrà que ser objecte d’un conveni específic.
Que ambdues institucions tenen com a objectius comuns promocionar els estudis
universitaris que s’imparteixen al Campus de Terrassa per part de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa de la UPC i apropar els àmbits de l’automatització i la
robòtica als estudiants de batxillerat dels centres educatius de la ciutat 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
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esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici
mutu.
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 apropar la tecnologia dels àmbits de
l’automatització i de la robòtica als estudiants amb el projecte d’automatització i
robòtica basat en la placa del controlador Arduino amb dos nivells de formació: un
curs d’introducció a la programació bàsica i un altre de nivell avançat.
SEGONA. Relació de recursos humans i materials
Cada una de les institucions aportarà els recursos que segueixen:
- L'Ajuntament de Terrassa aportarà com a màxim 2.800.-€ a l’any 2014 amb
càrrec a la partida 4423.49203.48900 del pressupost vigent per al pagament del
material a utilitzar en l’aula i una part de les despeses corresponents als tres
professors del departament d’Enginyeria Electrònica. Aquesta aportació es
mantindrà en la quantitat esmentada sempre i quan el projecte es dugui a terme en
la seva totalitat, en cas contrari l’aportació municipal s’adaptarà proporcionalment
al grau d’execució del projecte.

-

La Universitat Politècnica de Catalunya aportarà els espais de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa on els alumnes inscrits rebran la formació inicial i la part
restant de despeses dels professors del departament d’Enginyeria Electrònica que
formaran els alumnes i faran el seguiment de tots el treballs de recerca.
CINQUENA. Equip humà
Per part de la UPC, la persona responsable de la col·laboració és el professor José
Luis Medina, del Departament d’Enginyeria Electrònica de l'Escola d’Enginyeria de
Terrassa
Per part de l'Ajuntament de Terrassa, la persona responsable de la col·laboració
serà el senyor Joan Chicón, cap del servei d’Universitat i Societat del
Coneixement.

SISENA. Durada i justificació del conveni
La durada d’aquest conveni s’inicia a la signatura del mateix i finalitzarà el dia 31
de desembre de 2014.
La Universitat Politècnica de Catalunya haurà de presentar una memòria de les
activitats realitzades que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses
de la totalitat del projecte, així com els originals de les factures, minutes i demès
justificants de les despeses efectuades com a mínim fins l’import de la subvenció
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atorgada i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent.
La justificació es presentarà en el termini màxim de dos mesos desprès d’haver-ne
efectuat l’activitat, i com a data màxima el 28 de febrer de 2015.
SETENA.- 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.

VUITENA. 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’Ajuntament
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’Ajuntament, amb indicació concreta de l’ús que es
pretén fer. Transcorreguts 20 dies naturals des de la tramesa de la sol·licitud sense
que l’Ajuntament 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.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 48

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

DESENA. 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 Conveni, 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.

ONZENA. Resolució
Les parts podran denunciar o modificar aquest acord marc en qualsevol moment
per mutu acord.
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.

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.- Notificar aquesta Resolució a l’entitat i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.

27. PROPOSTES URGENTS
Aprovar la presentació al “Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovantse 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:
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PRIMER.- Aprovar la presentació al “Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” les següents actuacions que acompleixen amb els
requisits del programa, i de les quals es poden veure més detalls a les fitxes ajuntes a
l’expedient:
Línia 1: de suport a les inversions financerament sostenibles:
- Millora de l’Accessibilitat a l’Edifici de l’Escola de la Llar: Inversió prevista: 206.000 €.
Subvenció demanada: 206.000 €,
- Programa de Millora de l’Espai Públic: Millora de Paviments asfàltics de la ciutat: Inversió
Prevista: 956.730 €. Subvenció demanada: 564.000 €
Línia 2: de suport a la prestació adequada de serveis públics locals
- Aportació municipal al servei de transport públic de l’any 2015, per un import total de 330.000 €.
SEGON.- Donar compte dels presents acords a la Comissió d’Inversions i Patrimoni.

Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació
per part de Foment de Terrassa, SA, l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014, per un import de
646.541,61 €.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovantse 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:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014, per un import de 646.541,61 €.
SEGON.- El cost total de l’actuació és de 864.244,55 €.
TERCER.- L’import de 217.702,98 €, corresponent a les despeses no subvencionables, es
computaran de la següent manera: 173.850,20 € aniran a càrrec de Foment de Terrassa SA i
43.373,32 € es carregaran a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
(S’adjunta quadre resum).
QUART.- Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.
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Prendre coneixement de la realització per part de Foment de Terrassa, SA del programa
Plans d’Ocupació Local per a l’any 2014, dirigit a la creació directa d’ocupació temporal
per a persones sense subsidi i/o nivells de renda familiar baixa.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovantse 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:
PRIMER.- Prendre coneixement de la realització per part de Foment de Terrassa, SA del
programa Plans d’Ocupació Local per a l’any 2014, dirigit a la creació directa d’ocupació
temporal per a persones sense subsidi i/o nivells de renda familiar baixa.
SEGON.- El cost total de l’actuació és de vuit cents vint-i-un mil quatre-cents set euros amb
cinquanta-tres cèntims (821.407,53 €).
TERCER.- L’import de set-cents noranta-cinc mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trenta
cèntims (795.524,30 €), anirà amb càrrec a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
mitjançant dictamen núm. 674/13 de data 19 de desembre de 2013, per finançar la posada en
marxa del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en relació amb la
línia de suport, Finançament dels plans locals d'ocupació, i aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 21 de març de 2014.
QUART.- L’import de vint-i-cinc mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims euros
(25.883,23 €) corresponent a l’aportació municipal per despeses de contractació anirà amb
càrrec a la Societat Municipal Foment de Terrassa, SA.
CINQUÈ.- Segons Pla d’actuació de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2014 i 2015 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del programa.
SISÈ.- Prendre coneixement de la realització per part de Foment de Terrassa, SA del Pla
d’ocupació d’estiu “Rehabilitació i pintura dels edificis de les escoles públiques de Terrassa”. El
cost de quaranta set mil set-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta dos cèntims (47.786,52 €),
corresponent a la contractació de personal del Pla d’Ocupació d’Estiu va amb càrrec al Servei
d’Educació de Terrassa.

28. 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 i 10 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president

Acta Junta Govern Local

Pàgina 51

