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ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
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
Carme Labòria i Rojas

14/2014

18-JULIOL-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data divuit de juliol 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
Amadeu Aguado i Moreno

Altres assistents

Lluís Soria i Suárez (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.
Lluís Suárez i Soria, com a interventor general
accidental.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 4 de juliol de 2014. (Reunió 13/2014)
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 4 de juliol de 2014 (Reunió
13/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Ratificar el Decret núm. 5869 de 2 de juliol de 2014, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya (CCAM) i l’Associació Terrassa Centre per a la consolidació del Centre
Comercial a cel obert (CCOO).
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5869, de 2 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa, el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i l’Associació Terrassa Centre per a la
consolidació del Centre Comercial a cel obert (CCOO), el text íntegre del qual és el següent:
“REUNITS
D’una banda, el Sr. Pere Torres i Grau, secretari sectorial d’Empresa i Competitivitat del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte en la
seva qualitat de president del comitè executiu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, en nom i representació d’aquest Consorci, d’acord amb les funcions que li atribueix
l’article 14.1 h) dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, aprovats
pel Acord Govern 143/2009, de 15 de setembre.
De l’altra l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor, Alcalde de Terrassa, amb domicili al Raval de
Montserrat 14, i nomenat en la sessió de l’Excm. Ajuntament en Ple realitzada en data 10 de
desembre de 2012.
I de l’altra la Sra. Maria Costa, Presidenta sènior de l’Associació TerrassaCentre de Terrassa i el
Sr. Joan Paloma, President júnior de l’Associació TerrassaCentre de Terrassa amb domicili a la
mateixa, i amb NIF G60830460, en virtut del nomenament de data 24 de gener de 2011.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per obligar les seves
respectives entitats, i

MANIFESTEN
1. Que és objectiu del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a
través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), en base a les
actuacions establertes en el Pla Estratègic d’Actuació del Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya 2011-2015, aprovat pel Consell General en sessió d’11 de maig de 2011, potenciar
especialment la cooperació entre les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis que
contribueixen a la necessària renovació de l’activitat comercial, impulsar la renovació i la
innovació en el sector i vehicular la col·laboració amb altres administracions per a la dinamització
dels centres comercials urbans. L’objectiu d’aquest programa és donar suport als ajuntaments i
les associacions de comerciants de Catalunya per la consolidació dels Centres Comercials a Cel
Obert de Catalunya (CCCO).
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2. Que és voluntat de l’Ajuntament de Terrassa donar suport al sector comercial per a seguir
treballant intensament per a la consolidació del Centre Comercial a Cel Obert de Terrassa
(CCCO).
3. Que l’Associació TerrassaCentre porta a terme aquest projecte amb una clara vocació
integradora en relació amb la gestió de les possibles associacions limítrofs cercant sinèrgies i
punts en comú amb la finalitat d’aconseguir economies d’escala.
4. La parcial coincidència d’objectius entre el CCAM, l’Ajuntament de Terrassa, i l’Associació
TerrassaCentre, ha originat un comú interès en la recíproca col·laboració d’aquestes entitats, i
aquesta voluntat de col·laboració aconsella l’establiment del present conveni amb l’objectiu de
contribuir en la necessària renovació i consolidació de l’activitat comercial i així consolidar la
seva posició competitiva.
5. Que en data 26 de juny de 2014, ha estat atorgada, mitjançant resolució de concessió, una
subvenció per import de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) en el marc del programa 3, anomenat
Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial i del programa 4, per actuacions
innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, de
conformitat amb el que disposa la Resolució de 14 de maig de 2014 (DOGC núm. 6625 –
19/5/2014) per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit
del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2014.
En conseqüència, les parts formalitzen el present conveni, el qual es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
El present conveni té per objecte consolidar o fins i tot crear sinèrgies comercials urbanes que
siguin capaces de donar respostes professionals a les necessitats actuals dels consumidors, i
convertir l’equipament comercial col·lectiu urbà en l’element motor de la revitalització comercial i
urbanística del seu entorn.
El programa previst per a l’any 2014, amb l’objectiu d’aconseguir el suport col·lectiu que reforci la
capacitat de generar un projecte en el que tothom s’hi senti reflectit i compromès, per tal de
millorar-ne el seu posicionament i la seva competitivitat davant dels nous entorns canviants del
sector, està format per les actuacions següents:
Pla d’actuació de l’Associació de Comerciants:
Denim Shop-Art Terrassa
Campanya de rebaixes (2 edicions)
Campanya Fora Stocks (2 edicions)
Campanya “On és en Mic?”
Col·laboració a la Fira modernista
Sopar del comerciant
Campanya “Quina castanya de descomptes”
Campanya de Nadal
Edició del Guia’t (Plànol comercial)
Aplicacions tecnològiques
Campanya genèrica de tòtems i monòlits
Pressupost total de les actuacions: 335.000,00 euros
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SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. El CCAM es compromet a:
a) Col·laborar en la difusió, promoció i coordinació d’aquestes actuacions.
b) Col·laborar en la consecució dels objectius del present conveni.
2. L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
a) Col·laborar en la difusió, promoció i coordinació del projecte.
b) Col·laborar en la consecució dels objectius del present conveni.
3. L’Associació TerrassaCentre es compromet a:
a)
b)
c)
d)

Responsabilitzar-se de la coordinació i de la gestió del projecte CCCO de Terrassa.
Aportar els mitjans personals i materials per al desenvolupament d’aquest projecte.
Col·laborar en la consecució dels objectius del present conveni.
Presentar la documentació, en temps i forma, justificativa de les inversions.

TERCER.- COMUNICACIÓ
Les parts signants d’aquest conveni s’obliguen a fer constar el patrocini i el logotip del CCAM, el
de la Generalitat de Catalunya, i el de l’Ajuntament de Terrassa en els elements informatius i
publicitaris relacionats amb les activitats dutes a terme.
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya posarà a l’abast de les parts la difusió de
les diferents campanyes de comunicació i promoció que afecten al sector comercial a través de
la Unitat de Comunicació del CCAM.

QUART.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Que el present conveni té vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de l’any
2014 sense perjudici que sigui aplicable a totes les accions iniciades abans de la signatura, que
siguin objecte d’aquest conveni i es desenvolupin durant el 2014.

CINQUÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI
Les modificacions a introduir en el conveni requeriran de la subjecció al mateix procediment i
requeriments formals seguits per a la seva formalització inicial. Les modificacions del conveni
s’hauran de fer mitjançant addendes.
Que qualsevol dels sotasignants, previ acord exprés de les parts, podrà acordar la participació
d’altres institucions públiques o privades que puguin tenir interès en el projecte, per tal de cercar
recursos per al finançament dels projectes, mitjançant la formalització d’addendes al present
conveni.

SISÈ.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones físiques
que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei Orgànica 15/1999,
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de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i demés disposicions que siguin
aplicables en la matèria.

SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC
1.- Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que dimani de
la interpretació i acompliment del present conveni.
2.- En darrer terme, si no pogués assolir-se un acord, les parts se sotmetran a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.
VUITÉ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni es resoldrà:
1)
2)
3)
4)

Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
Per altres causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen tres exemplars d’aquest
conveni a un sol efecte, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament.”
SEGON.- Notificar aquest Decret a les entitats i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.

3. Imposar una sanció de 2.404,06 € per no disposar de llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos IPMA 671/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la persona assenyalada, 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 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.
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4. Imposar una sanció de 3.500 € per no disposar de llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb els
seus dos gossos. IPMA 13/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la persona assenyalada, una sanció de tres mil cinc-cents euros (3.500 €)
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
en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, en relació amb els seus dos gossos de raça american bully, de nom
Brandy i Prada, 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.

5. Ratificar el Decret núm. 5700 de 5 de juny de 2014 que aprova la minuta del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa, Agrupació de
Defensa Forestal de Terrassa i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès
Occidental.
Analitzats els antecedents, es ratifica el Decret núm. 5700, de 5 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Terrassa, l’Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i la Federació
d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental, per a la gestió i l’execució dels plans
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

6. Concessió gratuïta de l’ús privatiu de la pista poliesportiva municipal ubicada dins de
l’espai esportiu municipal existent entre els carrers del Cavall Bernat, del Montcau i de la
Castellassa de Terrassa, en horari de 08,00h a 18,00h de dilluns a divendres a l’Escola
Goya, per a desenvolupar les activitats esportives obligatòries i extraescolars de les seves
línies educatives. ECAA 01/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la concessió gratuïta de l’ús privatiu de dilluns a divendres
en horari de 08,00h a 18,00h, de l’espai esportiu ubicat entre els carrers del Cavall Bernat,
Montcau i Castellassa a l’Escola Goya SL.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions que ha de regir la concessió gratuïta d’ús
privatiu de l’espai esportiu ubicat entre els carrers del Cavall Bernat, Montcau i Castellassa, de
dilluns a divendres en horari de 08,00h a 18,00h a l’Escola Goya SL.
TERCER.- Atorgar aquesta concessió d’ús privatiu, per un període de 20 anys, a l’Escola Goya
SL, condicionada a l’aprovació definitiva del plec de condicions.
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QUART.- Sotmetre a informació pública per un període de vint dies hàbils el plec de condicions
que regeix aquesta concessió d’ús privatiu, mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOP), durant el qual es poden formular reclamacions o
al·legacions. Si en el termini esmentat no es presenta cap reclamació o al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat de cap nou acord.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’Escola Goya SL, i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

7. Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i
serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals 2014, per un import global de 276.256 € de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats
i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals 2014, d’ acord amb el següent detall i per un import global de dos
cents setanta sis mil dos cents cinquanta sis euros.:
SERVEI

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ

ATORGAT 2014

CÒD. XGL

FOMENT

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE TERRASSA

68.000,00 €

14/Y/104118

FOMENTObservatori
Innovació,
Recerca i
Desenvolupa
ment

Sistema de monitoratge de l'oferta d'espais per a la localització
d'activitat econòmica a Terrassa

12.000,00 €

14/Y/104057

60.000,00 €

14/Y/104205

PAES

Polígons d'activitat econòmica (PAE)
40.000,00 €

14/Y/104204

45.000,00 €

14/Y/104203

20.256,00 €

14/Y/107036

Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE): jornades, trobades
empresarials O40 i formació per a la innovació.

OAE

Projectes singulars de dinamització del teixit productiu

CONSUM

Suport funcionament servei municipal consum

Comerç

Actuacions per s la dinamitzacio comercial d'un centre comercial urbà

5.000,00 €

14/Y/105439

Comerç

Accions de foment de fires locals

5.000,00 €

14/Y/105636

Comerç

Gestio de la dinamitzacio en un centre comercial urbà. S.pere Nord

4.500,00 €

14/Y/105435

Comerç

Gestio de la dinamitzacio en un centre comercial urbà. Tsa Centre

4.500,00 €

14/Y/105436

Comerç

Gestio de la dinamitzacio en un centre comercial urbà. Sant Pere

4.500,00 €

14/Y/105438
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Comerç

Gestio de la dinamitzacio en un centre comercial urbà. Can n'Aurell

4.000,00 €

14/Y/105437

Comerç

Gestio de la dinamitzacio en un centre comercial urbà. Ca n'Anglada

3.500,00 €

14/Y/105434

TOTALS

276.256,00 €

SEGON.- Nomenar com a ens instrumental dels projectes “Servei Local d’Ocupació de Terrassa”
i “Sistema de monitoratge de l’oferta d’espais per a la localització d’activitat econòmica a
Terrassa” a Foment de Terrassa.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació
perquè la facin efectiva.

i als departaments que correspongui

8. Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament
econòmic local” per un import de 20.440 € atorgada per la Diputació de Barcelona,
destinat a enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris membres de la Xarxa
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament
econòmic local” per un import de vint mil quatre-cents quaranta euros (20.440 €), atorgada per la
Diputació de Barcelona, destinat a enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris
membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
SEGON.- Determinar que la gestió del projecte “Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local”, correspon a la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal Foment de Terrassa,
SA. atenent als serveis i activitats respecte els que li correspon la prestació en règim de gestió
directa, així com el caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als
efectes del que preveu la normativa de contractes del sector públic, d’acord amb el que preveuen
els articles primer i tercer dels seus estatuts socials.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

9. Ratificar la Resolució núm. 5779 de 19 de juny de 2014, que accepta els ajuts econòmics
en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015”
de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. INSU 07/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5779, de 19 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar el suport econòmic de 82.349,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestiona el Servei d’Educació de l’àrea 3, amb el detall que es relaciona:
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CONCEPTE

Formació de persones adultes: Escola
Municipal de Formació de persones
adultes “La Llar” de Terrassa
Transició escola – treball: PQPI – Plans
de transició al treball

PRESSUPOST
INICIAL

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

452.685,46

17.000,00

39.478,00

85.562,92

41.000,00

42.871,00

SEGON.- Acceptar el suport econòmic de 20.514,12 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el Servei Salut i Comunitat de l’àrea 3, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE

PRESSUPOST INICIAL

Promoció de la salut

103.882,00

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
12.910,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
20.514,12

TERCER.- Acceptar el suport econòmic de 61.300,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestiona el Servei de Cultura de l’àrea 3, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE

Festival de Jazz
Cultura i desenvolupament comunitari:
Desenvolupament cultural local
Exposició temporal del Museu de
Terrassa

PRESSUPOST
INICIAL

SUBVENCIÓ
ATORGADA

136.220,53

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
15.000,00

1.036.832,65

37.800,00

35.000,00

119.148,70

12.800,00

11.300,00

15.000,00

QUART.- Acceptar el suport econòmic de 10.920,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestiona el Servei d’Esports de l’àrea 3, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE

Dinamització programes esportius
locals: Gimnàstica gent gran – Anima el
cos discapacitats – Iniciació esportiva –
Cohesió social als barris
Esdeveniments esportius de caràcter
puntual i participació oberta: Cros
escolar – Activitats esportives Festa
Major – Cursa popular California Sports
Esport adaptat: Jornades d’esport
adaptat
Adquisició material esportiu: Millora del
material esportiu inventariable
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PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

83.092,87

SUBVENCIÓ
ATORGADA

3.988,00

18.000
28.847,91

4.632,00

4.018,30

1.000,00

2.600,00

1.300,00

Pàgina 9

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

CINQUÈ.- Acceptar el suport econòmic de 11.500,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestionen el Servei d’Esports i de Ciutadania i Drets Civils, de l’àrea 3, amb el
detall que es relaciona:

CONCEPTE

PRESSUPOST
INICIAL

Esport per prevenir el risc d’exclusió

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
10.000,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
11.500,00

SISÈ.- Acceptar el suport econòmic de 63.910,66 € atorgat per la Diputació de Barcelona per a
actuacions en l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania que gestionen els Serveis de Ciutadania i Drets
Civils, Joventut i Lleure i Polítiques de Gènere, de l’àrea 3 i Participació Ciutadana de l’àrea 0,
amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE

Programa d’integració i convivència
Foment de l’empreneduria,
l’ocupabilitat i l’emancipació dels joves
Igualtat de gènere i drets civils
Dinamització associativa 2.0

PRESSUPOST
INICIAL
212.334,75

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
13.776,86

990.905,00

22.401,00

591.743,06

22.401,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA

63.910,66

SETÈ.- Ingressar els imports acceptats en els acords precedents en els comptes pressupostaris
que es relacionen:
SERVEI
Educació
Salut i Comunitat
Cultura – Música
Cultura – Arts visuals
Cultura – Desp. territorial
Cultura – Museus
Esports - Activitats
Esports - Adquisició material
Ciutadania i Drets civils
Joventut i Lleure
Polítiques de gènere
Participació Ciutadana

CODI PROGRAMA
3422 46100 32501
3413 46100 31303
3451 46100 33401
3451 46100 33502
3451 46100 33402
3451 46100 33300
3452 46100 34101
3452 46100 34201
3460 46100 23106
3465 46100 23408
3466 46100 23601
0464 46100 92402

IMPORT
82.349,00
20.514,12
15.000,00
15.000,00
20.000,00
11.300,00
11.120,00
1.300,00
23.777,00
22.457,66
22.041,00
5.635,00

10. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament del Conservatori de Música de Terrassa, per al curs 201213 per un import de 382.785,00 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament del Conservatori de Música de Terrassa, per al curs 2012-13
per un import de tres-cents vuitanta-dos mil set-cents vuitanta-cinc euros (382.785,00 €).
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SEGON.- Aprovar el conveni subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al sosteniment del funcionament del Conservatori de
Música de Terrassa de titularitat de la corporació local, per al curs escolar 2012-2013.
TERCER.- Comunicar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació
dels esmentats acords.

11. Ratificar la Resolució núm. 5935 de 25 de juny de 2014, que aprova la minuta del
Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, en relació als equipaments del Teatre Principal,
Teatre Alegria, Auditori Municipal i Nova Jazz Cava per al suport de la seva programació
d’arts escèniques i música durant el 2014, acceptant una subvenció de 100.000 €. INSU
20/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5935, de 25 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa en relació amb els equipaments
Teatre Principal, Teatre Alegria, Auditori Municipal i Nova Jazz Cava per al suport a la seva
programació d’arts escèniques i música durant el 2014; i acceptar la subvenció de 100.000,00 €,
dels quals 70.000,00 els atorga la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i 30.000,00 € els
atorga la Diputació de Barcelona; amb el text íntegre següent:
“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Terrassa en relació amb els equipaments Teatre Principal, Teatre Alegria, Auditori
Municipal i Nova Jazz Cava per al suport a la seva programació d’arts escèniques i música durant el 2014
Barcelona, a .............................
REUNITS
D’una banda, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), representat per la senyora
Pilar Pifarré i Matas, presidenta de l’OSIC, entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de l’autorització
del Consell d’Administració de l’OSIC de data ....................
D’altra banda, l’Ecxm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competència i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, i assistit per la
Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides per decret de la
Presidència de la Corporació (núm. 12577/13), de 16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de
gener de 2014.
I de l’altra, el senyor Amadeu Aguado Moreno, regidor delegat de cultura i membre de la Junta de Govern,
en virtut dels Decrets de delegacions d’Alcaldia 11765 de 12de desembre de 2012 i 11753 de 12 de
desembre de 2012, respectivament; i facultat per acord de la Junta de Govern de data .......

EXPOSEN
I.- Tant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona han donat
suport econòmic a la programació professional estable dels equipaments de titularitat municipal o gestionats
per municipis (equipaments privats però gestionats per un ens públic en virtut de convenis o acords). La
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Diputació de Barcelona ho ha fet a través de la seva Oficina de Difusió Artística i, en concret, a través del
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics i Musicals. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ho ha fet a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de
Cultura, i amb el desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
II.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels esmentats equipaments municipals i regula
diferents tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.
El Teatre Principal, el Teatre Alegria, l’Auditori Municipal i la Nova Jazz Cava, gestionats per l’Ajuntament
de Terrassa forma part del Sistema esmentat amb la categoria E4 centre de producció territorial, amb la
qual cosa el sistema de suport és el conveni.
III- En data 7 d’abril de 2014 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona han signat un conveni de col·laboració (publicat al BOPB amb data .....) per unir esforços i
coordinar-se en aquest objectiu comú de donar suport a la programació estable municipal. En el citat
conveni i d’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, de 24 de març, s’estipula que la fórmula de suport per
als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i també centres de producció territorial, com és el
cas del que analitzem, es farà amb la signatura d’un conveni específic anual. I en annex I al citat conveni es
desenvolupa aquesta fórmula de suport.
Que la minuta del conveni va ser aprovada per ............DEPENDRA DE L’IMPORT ............. de
data............... (registre de resolucions......
Que la minuta del conveni va ser aprovada per ............ l’Ajuntament ....
Per la qual cosa, posades d’acord les parts, proposen la signatura d’aquest conveni específic per donar
suport a la programació estable professional de l’Ajuntament de Terrassa durant el 2014.
ACORDEN
PRIMER.- Objecte del conveni
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica municipal, la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona donen suport a la programació estable professional
organitzada de forma directa o indirecta per l’Ajuntament de Terrassa per a l’anualitat 2014, en el següents
equipaments: Teatre Principal, Teatre Alegria, Auditori Municipal i Nova Jazz Cava.
Són objecte del present conveni:
• la programació d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals
• les estratègies de comunicació, de promoció i fidelització de públics
1
• els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu
Queden excloses del conveni les actuacions dins la festa major, a excepció de les propostes artístiques
considerades “arts de carrer”, les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts
directes o indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Generalitat de Catalunya o la Diputació
de Barcelona, i les activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents.
SEGON.- Compromisos econòmics de suport a la programació estable
Per tal de valorar i determinar la dotació econòmica a cada ens local s’ha aplicat la proposta de criteris de
puntuació acordada per la taula tècnica del SPEEM , i també s’ha tingut en compte els indicadors establerts
en el punt tercer i el pressupost de l’equipament, annex en el present conveni.
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En la proposta acordada per l’ SPEEM la programació i el funcionament tenen un pes del 80% de la
subvenció i les activitats de dinamització comunitària, programes educatius i pla de comunicació i pla de
públics fins un 20%.
Per a l’anualitat 2014, el Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural
aportarà per a l’activitat de l’ Ajuntament de Terrassa la quantitat de 70.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), 7594
D/460000103/4411/0000.
Per a l’anualitat 2014, la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística aportarà per a
l’activitat de l’ Ajuntament de Terrassa la quantitat de 30.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/13103/335A0/46200/46900.
DEPENDRÀ DE L’ENS BENEFICIARI: SOCIETATS
MERCANTILS I/O AJUNTAMENTS.

TERCER.- Compromisos de l’ens local
Objectius estratègics
El desplegament de la programació de l’equipament escènic i musical ha de garantir les obligacions de
servei públic següents, les quals es consideren els seus objectius estratègics:
a) Oferir una completa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges
artístics.
b) Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics.
c) Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de
programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
d) Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant una tasca
continuada de fidelització del públic existent.
Objectius operatius i indicadors per a la consecució dels objectius estratègics
a) Oferir una completa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges
artístics.

Objectius operatius
Garantir una programació estable
d’espectacles
Destinar els recursos suficients en
caixets

Indicador
Nombre de funcions d’art en
viu professional d’iniciativa
municipal
Despesa destinada a caixets

Programar diferents gèneres
(teatre, dansa, música, circ i
interdisciplinari)

Percentatge de funcions dels
diferents gèneres respecte el
total de la programació

Programar diferents gèneres
(teatre, dansa, música, circ i
interdisciplinari)

Percentatge de caixets dels
diferents gèneres respecte al
total de la programació

Valor
Igual o superior a 125

Igual o superior a 200.000
Igual o superior a:
Teatre 25 %
Música 60 %
Dansa 5 %
Circ 5 %
Altres gèneres 5 %
Igual o superior a:
Teatre 60 %
Música 25 %
Dansa 5 %
Circ 5 %
Altres gèneres 5 %

b) Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics.
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Objectius operatius
Incloure en la programació
espectacles per al públic general
Incloure en la programació
espectacles per al públic familiar
Destinar els recursos suficients en
caixets per a espectacles per al
públic familiar

Indicador
Percentatge de funcions per
a públic general respecte el
total de la programació
Percentatge de funcions per
a públic familiar respecte el
total de la programació
Despesa destinada a caixets

Valor
85 % de funcions per a
públic general
15 % de funcions per a
públic familiar
OPCIONAL

c) Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de
programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
Objectius operatius

Indicador

Valor

Organitzar i/o participar en
programes educatius específics

Nombre de programes
educatius

Igual o superior a 5

Programació específica per al
públic escolar

Nombre de funcions per al
públic escolar

Igual o superior a 60

Destinar els recursos suficients a
programació escolar

Despesa destinada a caixets

OPCIONAL

Organitzar i/o participar en
activitats comunitàries amb valor
social

Nombre d’activitats
comunitàries

Igual o superior a 5

Destinar els recursos suficients en
activitats comunitàries i programes
educatius

Despesa destinada a
activitats comunitàries i
programes educatius

Igual o superior a 100.000

d) Establir estratègies de foment de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant una tasca
continuada de fidelització del públic existent.
Objectius operatius
Organitzar activitats per potenciar
el coneixement de la programació i
dinamització de nous públics

Indicador

Valor

Nombre d’accions
programades

Igual o superior a 10

Destinar els recursos per a
comunicació i creació i fidelització
de públics

Despesa destinada a
activitats comunicació i
públics

Igual o superior a 100.000

Fomentar l’assistència a l’espai
escènic

Nombre d’assistents

Igual o superior a 60.000

Assolir una òptima ocupació de
l’espai escènic

Percentatge d’ocupació
sobre el total d’aforament

60 % mitjà d’ocupació de
l’espai escènic

Assolir una òptima ocupació de
sala amb entrades de pagament

Percentatge d’entrades
venudes sobre el total
d’assistents

75 % entrades venudes
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Fomentar la venda d’entrades
mitjançant serveis de venda no
presencials
Fomentar la venda d’entrades amb
descompte

Percentatge d’entrades
venudes amb servei no
presencial de venda
d’entrades respecte el total
Percentatge d’entrades
venudes amb descompte
respecte el total

20 % entrades venudes
amb servei no presencial
35 % entrades venudes
amb descompte

Fomentar la venda d’entrades per
abonament

Percentatge d’entrades
venudes per abonament
respecte el total

1 % entrades venudes per
abonament

Incloure en la programació
activitats per al públic jove

Percentatge de funcions per
a públic jove respecte el total
de la programació

30 % de funcions per a
públic jove

Així mateix, l’ Ajuntament de Terrassa es compromet a:
a) Desenvolupar una política de difusió de les arts escèniques i de la música enteses com un bé públic i
d’acord amb la missió i objectius de l’ Ajuntament de Terrassa en un mínim del compliment del 95% dels
indicadors establerts en aquest conveni.
b) Promoure sinèrgies de col·laboració i cooperació amb la resta de teatres municipals integrants del
SPEEM i del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona.
c) Dedicar com a mínim un tècnic/tècnica encarregat/da de dur a terme totes les gestions i mantenir els
contactes amb ambdues Administracions.
d) Mantenir actualitzada la base de dades MDA de la Diputació de Barcelona, sobre la totalitat de les funcions i
concerts professionals inclosos a la programació estable, com a mínim dos mesos abans de les mateixes per tal
de tenir actualitzada l’agenda Escenari.
e) Mantenir actualitzada la base de dades del PICEM sobre la totalitat de les funcions i concerts professionals i
lliurar les dades estadístiques que es requereixin.
f) Facilitar informació de les activitats realitzades a ambdues administracions, quan sigui requerida.
g) Participar als cercles de comparació intermunicipal d’espais escènics de la Diputació de Barcelona.
h) Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió que correspongui.
i) Estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de Barcelona i al corrent del pagament de les
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els
seus pagaments.
j) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzin les respectives
Administracions, i aportar tota la informació que els sigui requerida. Els documents de qualsevol mena
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
k) Fer constar als materials de difusió el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona d’acord amb la normativa d’ús del logotip de les Institucions.

QUART.- Compromisos de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona
a) Destinar la dotació econòmica esmentada al pacte segon.
b) Donar resposta a les demandes referides a assessoraments derivats de la gestió de la programació.
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c) Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques derivades de la gestió del
programa.
d) Oferir uns serveis de qualitat, per tal de facilitar la seva presa de decisions: garantint l’accés a l’oferta
artística, a la formació i a l’assessorament per al millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant
els seus interessos i el seu paper en les polítiques de difusió artística.
e) Col·laborar en les estratègies de captació de nous públics de les seves programacions.

CINQUÈ.- Termini d’execució de la programació
L’aportació econòmica es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de la
programació artística estable, que organitza l’ Ajuntament de Terrassa.
Aquesta activitat es durà a terme al llarg de l’any 2014 i no més enllà del 31 de desembre de 2014.
SISÈ.- Despeses justificables
a) El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas l’import de taquilla no
superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a
l’ens local i no per a la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran
incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte.
b) Fitxes tècniques i tasques de càrrega i descàrrega relacionades amb els espectacles.
c) Les despeses vinculades a la formalització de convenis de suport i finançament a la programació estable o
cicles i activitats específiques.
d) Les despeses vinculades als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu.
e) Les despeses vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i fidelització de públics.
f) Les despeses vinculades a la gestió de l’activitat de l’equipament (no s’inclouen les despeses de
manteniment i despeses corrents de l’equipament).
Es consideraran despeses elegibles els capítols II i IV.
Pel conjunt dels punts a), b) i c) es podrà justificar com a màxim el 80% de l’import total atorgat.
Pel conjunt dels punts d), e) i f) es podrà justificar com a màxim el 20% de l'import total atorgat.
Exclusivament per al punt d) és poden imputar despeses de personal (capítol I).
L’IVA ha de constar desglossat i no serà justificable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
SETÈ.- Forma de pagament
En el moment de la signatura del conveni es realitzarà un primer pagament, prèvia justificació econòmica,
per la quantia següent:
- La Generalitat de Catalunya avançarà un 80% de la seva aportació
- La Diputació de Barcelona avançarà un 50% de la seva aportació
Un cop es justifiqui la totalitat de la despesa, d’acord amb el que estipula el pacte vuitè, es procedirà al
pagament del percentatges restants:
- La Generalitat de Catalunya el 20% restant
- La Diputació de Barcelona el 50% restant
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Si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona s’ajustaran a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
El valor dels indicadors establerts en el pacte tercer del present conveni hauran de complir-se en un mínim
del 95%. En cas contrari, la Comissió Tècnica, constituïda i regulada en el punt 5 del "Conveni de
col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de
Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis" podrà disminuir el
suport atorgat en els termes que consideri convenients.
Atès la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els ajuntaments i
l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses estiguin pagades.
VUITÈ.- Forma i termini de justificació
L’equipament haurà de justificar la correcta destinació de l’aportació econòmica aportant:

a) Una memòria que contingui la següent informació:
- La programació i l’activitat realitzada a l’espai escènic (no caldrà detallar totes les actuacions i les dades
estadístiques que estiguin entrades a les aplicacions).
- Les estratègies de comunicació i difusió de la programació.
- Les estratègies de foment de públics.
- Les activitats comunitàries i els programes educatius.
- Detall dels indicadors d’avaluació.
- El balanç econòmic i pla de finançament.

b) En

el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms

locals
Un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes, per l’import igual o
superior de la subvenció, o els pagaments realitzats en relació amb l’equipament i les fonts de finançament
de l’activitat.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
- Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
- Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost.
- Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.
- L’estructura de finançament de l’espai escènic en els termes previstos en el pressupost annex al conveni.

c)

En el cas d’ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades
pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels
espais escènics municipals).
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, per l’import igual o superior de la subvenció,
que contindrà una memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat i on caldrà:
- Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
- Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost.
- Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.
- L’estructura de finançament de l’espai escènic en els termes previstos en el pressupost annex al conveni.
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- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots
els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder
retornar-los al/la beneficiari/ària.

d) Documentació

gràfica en format digital o paper on consti les programacions amb els logotips de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

La justificació dels pagaments de la subvenció concedida, es farà amb els models corresponent de cada
administració i es presentarà davant l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, i el registre de factures de la
Diputació de Barcelona.
Pel que fa a la documentació necessària per justificar el segon pagament, la memòria i la documentació
gràfica caldrà aportar-la, davant l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, i el registre de factures de la
Diputació de Barcelona, amb anterioritat al 28 de febrer de 2015.

NOVÈ.- Compatibilitat amb altres subvencions
L’Ajuntament de Terrassa haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública.
Aquest conveni serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres administracions o ens
públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

DESÈ.- Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment integrada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Terrassa per la consecució dels compromisos mutus acordats i el seguiment dels indicadors
de gestió i activitat.
Per a tal finalitat l’ Ajuntament de Terrassa està obligat a la presentació d’una memòria anual amb el detall
dels indicadors d’avaluació, els comptes anuals i tots aquells requeriments que facin les Administracions,
documentació que no cal confondre amb la documentació de justificació regulada al pacte vuitè.

ONZÈ.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

DOTZÈ.- Revisió del conveni
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona vetllaran anualment pel compliment del present
conveni i proposaran a les parts la seva revisió si hi ha variacions significatives en les magnituds bàsiques
que determinen les necessitats o altres supòsits extraordinaris que es plantegin durant la seva vigència.
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un
cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
TRETZÈ.- Causes de resolució
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran optar entre exigir
el seu compliment o resoldre el conveni.
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i concretament:
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Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts.
CATORZÈ.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

QUINZÈ.- Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de caràcter
administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta via amistosa no és possible,
per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós administratiu de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data indicats a l’encapçalament”

SEGON.- Ingressar l’import de 100.000,00 €, als comptes pressupostaris següents:

Import

Compte pressupostari

Concepte:

70.000,00

3451.45060.33501 Programa CAET. Temporada estable

24.600,00

3451.46100.33501 Programa CAET. Temporada estable

5.400,00

3451.46100.33401 Programa Música. Temporada estable

100.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

TERCER.- Facultar el regidor delegat de Cultura, senyor Amadeu Aguado Moreno, la signatura
del conveni aprovat en el punt primer.
QUART.- Comunicar a la Diputació de Barcelona i a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
l’acceptació del suport econòmic de referència.

12. Acceptar l’aportació de 8.240,23 € del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya per a l’adequació de la seguretat per a l’extinció d’incendis de la zona elèctrica
de l’Àrea Olímpica. INSU 10/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’aportació de 8.240,23 € del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya per a l’adequació de la seguretat per a l’extinció d’incendis zona elèctrica de l’Àrea
Olímpica.
SEGON.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al següent compte pressupostari:
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SERVEI

Esports

CONCEPTE

COMPTE D’INGRÉS

Adequació de la seguretat per a l’extinció
d’incendis zona elèctrica de l’Àrea
3452.34201.45100
Olímpica.

IMPORT TOTAL

8.240,23 €

TERCER.- Tramitar una sol·licitud de generació de crèdit, donat que la subvenció atorgada no
està prevista al pressupost municipal.
QUART.- Comunicar a el contingut d’aquesta resolució als interessats.

13. Ratificar la Resolució núm. 5868 d’1 de juliol de 2014, que accepta l’aportació de
65.983 €, atorgada per la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de
Catalunya, per a l’activitat Terrassa Arts Visuals 2014. INSU 18/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5868, d’1 de juliol de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar l’aportació de 65.983,00 €, atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural de la Generalitat de Catalunya, per l’activitat Terrassa Arts Visuals 2014.
SEGON.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al següent compte pressupostari:
SERVEI

CONCEPTE

COMPTE D’INGRÉS

IMPORT TOTAL

Cultura

Terrassa Arts Visuals 2014

3451 45060 33502

65.983,00 €

14. Autoritzar la sol·licitud formulada per la mercantil GALOBARDES, S.L. per a
l'aixecament registral de les afeccions al pagament de les obres d'urbanització que graven
les finques registrals 58200, 58202 i 53469 incloses dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana
PM-VAL011, Casa Germain. GSOL 91/2004
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar l’aixecament registral de les afeccions urbanístiques que graven les finques
registrals números 58200, 58202 i 53469 inscrites en el Registre de la Propietat número 3 de
Terrassa, incloses dins l’àmbit del PM-VAL011, Casa Germain.
SEGON.- Disposar l’emissió de la certificació corresponent a favor dels titulars per tal d’instar
l’aixecament registral de les càrregues que graven les finques de referència.
TERCER.- Notificar el contingut dels presents acords a la mercantil GALOBARDES, S.L, als
efectes oportuns.
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15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de Centres
Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 3334/2014
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:

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

Any

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2014

4 mesos

39.818,20 €

0,00 €

0,00 €

2015

6 mesos

59.727,30 €

0,00 €

0,00 €

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 norantanou mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta cèntims (99.545,50 €), exclòs l’IVA, i una
durada des de l’1 de setembre de 2014 al 30 de juny 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, i el seu
preu es calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple. El preu del contracte
es formula en termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent nou mil cinc-cents euros amb cinc cèntims (109.500,05 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost Municipal.
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 responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, la cap de Serveis Socials, que actualment és la Sra. Lucia Linuesa, a la qual
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
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16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’acció
socioeducativa, adreçat a adolescents i joves estudiants dels centres d’ensenyament
secundari, per tal d’oferir informació, orientació als i les joves sobre diferents aspectes
d’interès lligats al seu desenvolupament personal, així com potenciar les iniciatives
participatives dins i fora dels centres d’ensenyament, Punt Jove a l’Institut (PIDCES).
ECAS 3695/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues
Despesa

Durada

Despesa

2014

2 mesos

10.250,00 €

-

-

2015

10 mesos

51.250,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’acció
socioeducativa, adreçat a adolescents i joves estudiants dels centres d’ensenyament secundari,
per tal d’oferir informació, orientació als i les joves sobre diferents aspectes d’interès lligats al seu
desenvolupament personal, així com potenciar les iniciatives participatives dins i fora dels
centres d’ensenyament, Punt Jove a l’Institut (PIDCES).
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de seixanta-un mil cinc-cents euros (61.500,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a
comptar des de la seva formalització, que es preveu l’1 de novembre.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, 74.415,00 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3465.23403.22799 del Pressupost Municipal.
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 el cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil de
l’Ajuntament de Terrassa, que actualment és la Sra. Raquel García Mesa, a la qual correspondrà
supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte, a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
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17. Adjudicar a l’empresa ABAST SYSTEM SA el contracte de manteniment i suport tècnic
dels equips servidors per a l’Ajuntament fins el 30 de juny de 2015. ECAS 3659/2014
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, exclòs l’IVA:
Any
2014

Durada

Despesa

6 mesos

6.957,85 €

2015
6 mesos
6.957,86 €
1
SEGON.- Adjudicar que l’empresa ABAST SYSTEMS, SA (NIF A-59.104.612) el contracte de
serveis de manteniment i suport tècnic dels equips servidors per a l’Ajuntament de Terrassa, fins
el 30 de juny de 2015, comptar des del 7 de juliol de 2014, pel preu de tretze mil nou-cents
quinze euros amb setanta-un cèntims (13.915,71 €), exclòs l’IVA.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de setze mil vuit-cents trenta-vuit euros amb un cèntim
(16.838,01 €), inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 2121.92201.21600 del Pressupost
Municipal vigent.
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’aquests acords a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de poda,
lluita integrada i urgències de l’arbrat viari de la ciutat de Terrassa. ECAS 3312/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA

Any

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2014

3 mesos

33.876,50 €

-

-

2015

9 mesos

101.629,50 €

3 mesos

33.876,50 €

2016

-

-

9 mesos

101.629,50 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de poda, lluita
integrada i urgències de l’arbrat viari de la ciutat de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de cent trenta-cinc mil cinc-cents sis euros (135.506,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un any (1)
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any a comptar des de la seva formalització. La durada del contracte es podrà prorrogar un (1)
any més.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, 158.000,00 €, inclòs l’IVA (39.500.-€ al pressupost de 2014, i 118.500,00.-€ al
pressupost de 2015), es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1438.17101.22799 del
Pressupost Municipal corresponent.
Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap del Servei de Gestió de l’Espai de
l’Ajuntament de Terrassa, que actualment és el Sr. Jordi Chueca, al qual correspondrà
supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte, a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

19. Acceptar la subvenció de 335.825 € atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la
gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4”,
“Districte 5” i “Districte 6” de Terrassa. INSU 23/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 335.825,00 € atorgada per la Diputació de Barcelona, per a
la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, com a compensació
econòmica pel personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4”, “Districte 5” i
“Districte 6” d’aquest municipi, que es desglossa en:

PROJECTE

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ
ATORGADA

Finançament de diversos llocs de
treball de Biblioteques

369.898,00 €

335.825,00 €

SEGON.- Ingressar l’import de 335.825,00 € al compte pressupostari 46100.33201 Servei de
Cultura.
TERCER.- Facultar al regidor delegat de cultura per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquests acords.
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20. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa, per al curs 201213, per un import de 490.000 €.
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 al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la subvenció
per al funcionament de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa, per al curs 2012-13.
SEGON.- Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import a sol·licitar al Departament
d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre en quatre-cents noranta mil euros
(490.000,00 €).
TERCER.- Comunicar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació
dels esmentats acords.

21. Modificar la clàusula 1 del Plec de Clàusules Jurídiques i Econòmiques
Administratives que regeixen la concessió per a l’ús privatiu de determinats equipaments i
espais de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa al Club Natació Terrassa aprovades per
acord de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de 2001 i per acord de la Junta de
Govern Municipal de 23 de novembre de 2007. GESAD 67/2014
Efectuada la presentació de la proposta per part de la Presidència, intervé el Sr. Manuel Pérez
indicant que el seu posicionament és contrari als acords que es proposen en tant considera que
els canvis que es proposen introduir comportaran una pèrdua d’espai i activitat esportiva. El Sr.
Alfredo Vega assenyala que l’objectiu de la proposta és donar solució a una problemàtica que
existeix i que ha estat expressada pel club, i manifesta que la previsió actual és que la
implementació d’aquests canvis no han de comportar pèrdua de la capacitat d’activitat esportiva
en termes globals.
Tot seguit, sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada amb els vots en contra del Sr.
Manuel Pérez i la Sra. Eva Herrero, i el vots a favor de la resta de membres de la Junta de
Govern Local presents en la reunió, adoptant-se en conseqüència els acords següents:
PRIMER.- Modificar la clàusula 1 del Plec de Clàusules Jurídiques i Econòmiques
Administratives que regeixen la concessió per a l’ús privatiu de determinats equipaments i espais
de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa al Club Natació Terrassa aprovades per acord de
l’Excm. Ajuntament Ple de data 25 d’octubre de 2001 i per acord de la Junta de Govern Municipal
de 23 de novembre de 2007, amb el tenor literal que a continuació es transcriu:
“1.OBJECTE
El contracte te per objecte la concessió de l’ús privatiu dels equipaments i espais de domini públic municipal
que seguidament s’indiquen:
a) Conjunt d’instal.lacions i equipaments de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa limitades pel carrer dels
Jocs Olímpics, l’Avinguda Abat Marcet, el carrer Antoni Bros i el carrer dels Voluntaris Olímpics, amb
excepció dels espais, accessos i instal.lacions del camp municipal d’hoquei (cedit en gestió al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat) i que compten els següents equipaments:
- 1 camp poliesportiu de gesta artificial
- 1 edifici anomenat “saló” amb gimnàs, vestidors i sala d’instal.lacions i maquinària
- 9 pistes de “paddle”
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- 1 pista poliesportiva (patinatge) amb estructura parcialment coberta (sostre)
- 1 pista poliesportiva (bàsquet) amb estructura parcialment coberta
- Zona d’aparcaments de vehicles, de caire reversible, en espai colindant a pista de patinatge amb
estructura parcialment coberta (sostre) en espai descobert colindant a pistes de paddle i en espai de 2
pistes poliesportives (bàsquet) amb estructura parcialment coberta (sostre). Aquest darrer espai amb ús
polivalent esportiu i d’aparcament per competicions esportives de caps de setmana
- 1 edifici anomenat “xalet” (on s’ubica la Biblioteca Pública Enric Gall) amb zona d’oficines
- 1 gimnàs i sala de musculació
- 1 piscina coberta de 25x12,5m amb vestidors i serveis
- 1 piscina coberta de 50x25m amb vestidors i serveis d’aigües complementaris, sala de juntes, despatx,
musculació, sales de màquines i personal de manteniment
- 1 piscina descoberta de 25x16m
- 1 piscina infantil coberta
- 1 piscina descoberta de 6x15m
- 1 camp de “futbet” de gesta artificial
- 1 edifici de 4 plantes (A) amb vestidors, recepció, sales de reunions, gimnàs solàrium i sala de màquines
- 1 edifici de 2 plantes (B1) amb bar restaurant i vestidors cursets
- 1 edifici de 2 plantes (B2) amb zona d’aigües i salut
- 1 edifici de piscines lúdiques i sala de màquines
- Espai petanca
b) Resta d’espais interiors delimitats pels carrers esmentats anteriorment amb les excepcions
especificades i que poden ser susceptible en el futur d’ampliació, complementació o nova construcció
d’infraestructures, sempre en acompliment de la normativa urbanística vigent.”

SEGON.- Mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província, exposar a informació pública
per un termini de vint dies hàbils les modificacions aprovades a l’efecte de poder presentar o
formular reclamacions i al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 178 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, amb indicació que l’aprovació acordada esdevindrà definitiva en cas
que no es presentin cap al·legació o reclamació.
TERCER.- Facultar indistintament a l’Alcalde-President, Sr. Jordi Ballart i Pastor i al Tinent
d’Alcalde i Regidor d’Esports Sr. Alfredo Vega i López per tal de signar i atorgar tots els
documents que siguin necessaris, fins i tot d’esmena i rectificació, per a l’efectivitat del que ha
estat disposat en els presents acords.
QUART.- Que es notifiqui els presents acords al Club Natació Terrassa i a la resta d’interessats.

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

Vist i plau
L'alcalde president

Acta Junta Govern Local

Pàgina 26

