ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López

14/2016

15-JULIOL-2016

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

Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengo i Puig
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall

Membres excusats
Miquel Sàmper i Rodríguez

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Lluís Soria i Suárez,
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.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

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

Lluís Soria i Suárez

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 23 de juny de 2016 (13/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 23 de juny de 2016
(13/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 455/2015, IPMA 553/2015 i
IPMA 59/2016).
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 455/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor José Maria una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb
sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció
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consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de
raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos inscrit al Registre municipal
d'animals de companyia amb la referència GO-0007266 i identificat amb el microxip
981098102097346, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 553/2015), s’aprova per
unanimitat dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Francisco José una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros
amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, en relació amb el gos de la seva propietat
inscrit al Registre municipal d'animals de companyia i identificat amb el microxip
981098106118944, incomplint l’article 44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta (IPMA 59/2016), s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ismael una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 26 de gener de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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3. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent
Mitger, sector PP-CCO001, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya núm. 938/2015 de 21 de desembre del 2015. Exp. PLPG 05/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent
Mitger, sector PP-CCO001 de Terrassa, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya número 938/2015 de 21 de desembre de 2015 (Recurs Contenciós
Administratiu 208/2012).
SEGON. Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província, a la premsa local i en els mitjans telemàtics corresponents, per tal de
que puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Simultàniament al tràmit
d’informació pública es sol·licitarà un informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, concretament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i a l’Agència Catalana de l’Aigua quals l’han d’emetre en
el termini d’un mes.
TERCER. Notificar el contingut d’aquest acord a la Junta de Compensació del Pla Parcial
urbanístic Can Colomer-Torrent Mitger, de conformitat amb l’article 102.3.a del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010, de 3 d’agost.

4. Aprovar la memòria valorada del Programa d’adequació de via pública als polígons
industrials. Exp. COAP 64/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Memòria valorada del programa d’adequació de via pública als
polígons industrials” amb un pressupost d’execució material de tres-cents quaranta-cinc mil doscents noranta-cinc euros amb deu cèntims (345.295,10€), un pressupost de contractació, IVA
exclòs de quatre-cents dotze mil noranta-un euros amb disset cèntims (412.091,17€) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de quatre-cents noranta-vuit mil sis-cents trenta euros
amb trenta-dos cèntims (498.630,32 €) i un termini d’execució de les obres de cinc (5) mesos.
SEGON. Publicar l’aprovació d’aquest projecte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i a
la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de donar
més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions dels projectes gestionats per
aquest Ajuntament.
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5. Adjudicar el contracte de serveis d’assistència tècnica en el seguiment del contracte
de serveis de manteniment de les instal·lacions semafòriques i dels elements de
seguretat de l’edifici de la Policia Municipal. Exp. ECAS 3353/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4894, de 18 de maig de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Durada

2016
2017

6 mesos
6 mesos

Despesa (IVA exclòs)
10.245,00 €
7.740,00 €

SEGON. Adjudicar a l’empresa EACOM, SA el contracte dels serveis d’assistència tècnica en el
seguiment del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions semafòriques i dels
elements de seguretat de l’edifici de la Policia Municipal per un import de disset mil nou-cents
vuitanta-cinc euros (17.985,00 €) (sense IVA) i de vint-i-un mil set-cents seixanta-un euros amb
vuitanta-cinc cèntims (21.761,85 €) (IVA inclòs). El contracte té una durada d’un any.
TERCER. Fer càrrec de la quantitat de vint-i-un mil set-cents seixanta-un euros amb vuitantacinc cèntims (21.761,85 €) a l’aplicació pressupostària 1224.13403.22706 del Pressupost
Municipal vigent, corresponent a l’adjudicació esmentada en el dispositiu primer.
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). Quedarà repartit per
anualitats de la següent manera:
Any

Durada

2016
2017

6 mesos
6 mesos

Despesa (IVA exclòs)
10.245,00 €
7.740,00 €

QUART. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
CINQUÈ. Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004452

LA0004452

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en
el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
l’Ajuntament.
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SISÈ. Designar responsable del contracte a la directora del Servei de Mobilitat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat per la Sra. Ma Jesús López López, a qui correspondrà
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SETÈ. 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.

6. Prorrogar amb ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL, el contracte de serveis de monitors als
centres d’educació especial Fàtima, El Pi i Somriure; i a escoles bressol Espígol,
l’Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la Casona, Coloraines, Vallparadís i
Somriures, per un import de 327.955,00 €. Exp. ECAS 1586/14
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial
Import, inclòs l’IVA

Any

Durada

2016

4 mesos

118.735,00 €

2017

6 mesos

209.220,00 €

SEGON. Prorrogar amb ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL (NIF B-64.084.338) el contracte de
contracte de serveis de monitors als centres d’educació especial Fàtima, el Pi, i Somriure, i a
escoles bressol Espígol, l’Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la Casona, Coloraines,
Vallparadís i Somriures, per un import de tres-cents vint-i-set mil nou-cents cinquanta-cinc
euros (327.955,00 €), IVA inclòs, per un curs més, corresponent al període 1 de setembre de
2016 al 30 de juny de 2017.
El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tal alçat a la totalitat de les
prestacions del contracte.
TERCER. Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte de 327.955 €, IVA
inclòs, aniran amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

01/09/2016 a 31/12/2016

01/01/2017 a 30/06/2017

3422.32301.22799

17.627,40 €

24.327,60 €

3422.32302.22799

101.107,60 €

184.892,40 €

Aplicació pressupostària

QUART. Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
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CINQUÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

7. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2016.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2016,
aprovada en sessió de 22 d’abril de 2016, en el sentit d’incloure una plaça amb el següent
detall:
PERSONAL FUNCIONARI (Convocatòries lliures)

GRUP

A1

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

(E) Superior
(S) Serveis
Especials

Intendent Major

1

Concurs Oposició Lliure

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

8. Ratificar la resolució núm. 5162, de 10 de juny de 2016, que sol·licita al Consell
Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat col·laboradora en la distribució, el
lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar i dels àpats de l’alumnat
matriculat en centres d’educació especial que s’aixopluguen a les Bases de Concertació
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5162, de 10 de juny de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar i dels àpats de l’alumnat matriculat en centres d’educació especial que s’aixopluguen a
les Bases de Concertació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
SEGON. Facultar a la tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per
què pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors
materials, si es donés el cas.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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9. Ratificar la resolució núm. 5038, de 8 de juny de 2016, que convoca el procés de
concurrència competitiva mitjançant concurs per a l’atorgament de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats de suport a les necessitats
bàsiques, durant el període de vacances escolars d’estiu 2016. Exp. GESAD 39/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5038, de 8 de juny de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Convocar el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a
l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats de
suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’estiu 2016, d’acord
amb l’Annex H de les Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions per
part de l’Ajuntament de Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat
pública i interès social desenvolupats durant l’any 2016.
SEGON. Carregar l’import que s’atorgui, fins un màxim de 120.000,00 €, a l’aplicació
pressupostària 3313.23102.48000 (RC 201600024548).
TERCER. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Tauler d’anuncis i edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i
fins a 10 dies naturals després de la publicació al BOPB.
QUART. Determinacions específiques i concreció de l’annex H de les Bases en relació als
articles que s’esmenten:
a) Base 2.4 El calendari de les activitats serà del 25 de juliol al 9 de setembre de 2016.
b) Base 3.A L’horari d’atenció als infants serà de matí i/o tarda.
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquesta resolució a la Intervenció General per tal de donar
compliment al que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
SISÈ. Publicar aquesta convocatòria a la Tauler d’anuncis i edictes de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Terrassa.

10. Ratificar el decret núm. 5560, de 6 de juny de 2016, que aprova la minuta del conveni
específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a l’exercici
2016. Exp. GESAD 20/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 5560, de 6 de juny de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per l’exercici 2016, que consta a l’expedient i es transcriu a continuació:
“Intervenen
D’una banda, l’Il·lm. Senyor Jordi Ballart i Pastor, alcalde - president, en nom i representació de
l’Ajuntament de Terrassa.
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De l’altra, el senyor Marià Gàllego i Gàllego, en nom i representació de Creu Roja Espanyola,
en la seva condició de president del Comitè Local de Terrassa de Creu Roja Espanyola (en
endavant Creu Roja)
Marc legal
Àmbit general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa.
Bases i convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa
adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès socials, 2015
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
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.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja, per al desenvolupament
d’accions conjuntes d’interès públic i social, aprovat per la Junta de Govern amb data 23 de
maig de 2014.
Àmbit sectorial
Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11
d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de
setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa.
MANIFESTEN
Primer.- L’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per dur a
terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats comuns d’ambdues entitats
per assumptes d’interès públic i social, aprovat per acord de la Junta de Govern de 23 de maig
de 2014.
Segon.- L’Ajuntament i Creu Roja han presentat les seves propostes d’actuació en el sí de la
comissió paritària de seguiment, suport i avaluació del conveni de col·laboració, i estan d’acord
en col·laborar en projectes que es fonamenten en les finalitats següents:
- Coadjuvar i/o complementar l’activitat municipal i/o el desenvolupament de les
competències locals.
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- Promocionar i fomentar el voluntariat
- Facilitar l’acció comunitària en el territori
- Contribuir a la igualtat d’oportunitats, a la promoció social i la individual, a la millora de
les condicions de vida de les persones.
- Fomentar la convivència en els territoris amb major risc de vulnerabilitat.
- Difondre els valors dels drets humans, dels drets civils i dels mecanismes de garantia
contra la discriminació.
- Prevenir i atendre els riscos de les persones assistents a esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament.
- Contribuir a la formació de les persones en els àmbits de competència de l’Ajuntament i
de Creu Roja.
- Promocionar els col·lectius més afectats per la crisi econòmica, persones en atur, en risc
d’exclusió, social, etc., potenciant la formació ocupacional i la reinserció sociolaboral.
Tercer.- L’ajuntament de Terrassa té plena capacitat per establir acords de col·laboració amb
les entitats del tercer sector, en la forma i limitacions que estableixen tant la legislació vigent en
matèria de règim local com la legislació sectorial aplicable.
Quart.- Creu Roja, en el marc del seu objectiu institucional, pot desenvolupar qualsevol tipus
d’activitat relacionada amb les seves finalitats específiques. Per això Creu Roja disposa d’una
infraestructura i un capital humà amb capacitat de mobilització i de resposta ràpida en
situacions de necessitat de la població.
ACORDEN
Primer.- L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja
és la concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar el 2016 que es detallen a
continuació:
1. Atenció i suport a la infància, les dones, els joves, la gent gran i la promoció de la salut.
2. Convivència i drets humans.
3. Punt de trobada: Atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de
personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i,
en concret, en el compliment de règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits
de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.
4. Impulsar i gestionar el Centre Logístic de Distribució Social d’Aliments, com a espai físic i conceptual- de treball conjunt per a totes les entitats que fan distribució d’aliments, i
que permeti dignificar el treball de les entitats i facilitar la coordinació i el treball cooperatiu.
5. Prevenció de riscos i atenció en primers auxilis en esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament de Terrassa.
6. Integració esportiva i foment de la pràctica de l’esport de persones amb discapacitats i
mobilitat reduïda.
7. Formació per a pares, mares i educadors/es en temes d’interès.
8. Intervencions en cooperació internacional.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 9

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

9. Manteniment òptim dels recursos humans –voluntaris, formadors i especialistes- i
materials de Creu Roja, per a la seva intervenció immediata en situacions d’emergència a
la ciutat.
10. Programa ocupacional adreçat a famílies amb tots el seus membres en situació de
desocupació.
Segon.- Creu Roja es compromet a:
1. Destinar els recursos necessaris per a la formació, supervisió i disponibilitat de les
persones voluntàries.
2. Mobilitzar els recursos materials de què disposi en cada moment.
3. Destinar els professionals específics que es requereixin, per a la intervenció,
dinamització, supervisió i coordinació dels projectes, en la part que s’acordi en cada cas.
4. Esmentar en les seves comunicacions, memòries, etc., la col·laboració d l’Ajuntament
de Terrassa.
Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
1. Destinar el personal propi disponible en cada cas, per a la supervisió i la coordinació
dels projectes, en la part que s’acordi en cada cas.
2. Destinar un màxim de 412.520,00 € per al desenvolupament dels projectes, fent servir
els mecanismes i instruments administratius més adients en cada actuació, que aniran a
càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost 2016 que es detallen en l’annex
1.
3. Destinar els recursos materials disponibles i adients en cada cas.
4. Destinar segons disponibilitat pressupostària recursos per ampliar amb aliments frescos
la cistella del Rebost.
5. Fer difusió de les accions realitzades, en la mesura de les seves possibilitats, esmentant
la col·laboració amb Creu Roja.
6. Destinar una persona de contacte per als assumptes relacionats amb la gestió d’aquest
conveni.
Quart.- Les aportacions municipals específiques, així com la forma de justificació, les despeses
elegibles, etc., per a cada actuació prevista a l’acord Segon d’aquest conveni, es tramitaran
amb el procediment administratiu que correspongui en cada cas.
Cinquè.- El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, o fins que finalitzi la tramitació de totes les
actuacions previstes, inclòs la justificació i pagament total.
Sisè.- El present conveni de col·laboració és de naturalesa administrativa i els conflictes que es
poguessin derivar de la seva aplicació s’haurà de sotmetre a la jurisdicció contenciós
administrativa.
Setè.- Creu Roja reconeix que el present conveni no estableix cap mena de relació de servei
amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a l’article
121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal al seu
servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest conveni
Vuitè.- Pel que fa al tractament i cessió de les dades que siguin necessàries, serà d’aplicació la
Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de desembre, el
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Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter
personal, RD 1720/2007 de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99, i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril, de
l’Agencia Catalana de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran individualment
del compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n derivin.”
SEGON. Els diferents projectes es realitzaran amb els tràmits i procediments administratius que
corresponguin, sense perjudici dels interessos d’altres entitats de la ciutat.
TERCER. Notificar el contingut d’aquest decret a les parts interessades.

11. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Creu Roja per al manteniment del servei de Punt de Trobada l’any 2016. Exp. TRET
46/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja per al manteniment del servei de Punt de Trobada l’any 2016, que consta a l’expedient.
SEGON. Atorgar a Creu Roja, NIF Q2866001G, la quantitat de 109.000,00 €, per la realització
de les activitats de l’any 2016 del Punt de Trobada de Terrassa, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3313.23103.48900 (ADO 201600132650).
TERCER. Satisfer a Creu Roja, NIF Q2866001G, un primer pagament de 87.200,00 €.
QUART. Condicionar la resta de l’aportació econòmica, 21.800,00 €, a la presentació dels
justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat subvencionada. Es
podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
CINQUÈ. Donar compte d’aquests acords als interessats.

12. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Creu Roja per al projecte “El Rebost 2016”. Exp. TRET 190/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja, per al projecte El Rebost 2016, que consta a l’expedient.
SEGON. Atorgar a Creu Roja, NIF Q2866001G, la quantitat de 126.776,00 €, per a la
realització del projecte El Rebost 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23103.48900 (ADORC 201600132649).
TERCER. Satisfer a Creu Roja, NIF Q2866001G, un primer pagament de 101.420,80 €.
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QUART. Satisfer la resta de l’aportació econòmica, 25.355,20 €, quan Creu Roja presenti els
justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat subvencionada, tot i
que es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
CINQUÈ. Donar compte d’aquests acords als interessats.

13. Acceptar l’ajut econòmic corresponent al “Programa complementari de serveis
socials bàsics, cohesió social i emergència energètica” de la Diputació de Barcelona.
Exp. INSU 14/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut de 413.772,49 € (codi XGL 16/X/225990) corresponent al Programa
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica de la
Diputació de Barcelona.
SEGON. Ingressar l’import de 413.772,49 €, als conceptes pressupostaris d’ingrés següents:
Serveis Atenció Domiciliària

3313.23104.46100

219.952,49

Serveis Bàsics

3313.23102.46100

193.820,00

TERCER. Sol·licitar la corresponent generació de crèdit, donat que l’ajut econòmic atorgat no
està previst al pressupost municipal.
QUART. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de
referència.

14. Acceptar els recursos econòmics de la Diputació de Barcelona per a diversos serveis
i activitats de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. Exp. INSU 05/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar el suport econòmic de 30.020,24 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per al projecte que gestiona el Servei de Salut Comunitària de l’àrea 3, amb el detall següent:

CONCEPTE
Promoció de la salut

PRESSUPOST
ADAPTAT (*)
167.975,00

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS
56.245,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
30.020,24

(*) El pressupost inicial del projecte presentat amb la sol·licitud de la subvenció inclou la
realització de dues activitats supeditades a un increment de l’import atorgat respecte el de l’any
anterior. Aquest increment no s’ha donat, per la qual cosa no es realitzaran aquestes activitats i
s’ha adaptat el pressupost.
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SEGON. Acceptar el suport econòmic de 59.584,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestionen els serveis de Polítiques de Gènere i LGTBI, Joventut i Lleure
Infantil, Ciutadania i Qualitat Democràtica de l’àrea 3, amb el detall següent:

CONCEPTE
Programa Igualtat de gènere i LGTBI i
abordatge integral de la violència
masclista.
Pla Local de Joventut
Foment de la convivència democràtica
Enfortim el teixit associatiu i la ciutadania
per a una participació activa

PRESSUPOST

PREVIST
PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

775.128,10

22.041,00

21.139,45

1.045.941,00

22.458,00

20.620,68

86.016,85

13.777,00

12.649,88

123.845,70

0,00

5.173,99

TERCER. Acceptar el suport econòmic de 27.000,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per al projecte que gestiona el servei de Solidaritat i Cooperació de l’àrea 3, amb el detall
següent:

CONCEPTE
Pla de sensibilització: Terrassa solidària
2016

PREVIST
PRESSUPOST PRESSUPOST
INGRESSOS
45.000,00

0,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
27.000,00

QUART. Acceptar el suport econòmic de 94.541,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
als projectes que gestiona el servei d’Educació de l’àrea 3, amb el detall següent:

CONCEPTE

PREVIST
PRESSUPOST PRESSUPOST
INGRESSOS

SUBVENCIÓ
ATORGADA

Educació permanent EMFPA La Llar

387.817,43

41.474,00

48.576,00

Transició escola - treball

105.151,97

41.474,00

45.965,00

CINQUÈ. Acceptar el suport econòmic de 9.374,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestionen els serveis de Joventut i Lleure Infantil i d’Esports, de l’àrea 3 i 5
respectivament, amb el detall següent:

CONCEPTE
Esport per prevenir el risc d’exclusió
social

PREVIST
PRESSUPOST PRESSUPOST
INGRESSOS
58.701,70

10.000,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
9.374,00

SISÈ. Ingressar els imports acceptats en els acords precedents, en els comptes pressupostaris
que es relacionen:
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SERVEI

CODI PROGRAMA

IMPORT

Salut i Comunitat

3413.31103.46100

30.020,24

Polítiques de Gènere

3466.23106.46100

21.139,45

Joventut i Lleure Infantil

3465.33404.46100

29.994,68

Ciutadania

3460.32704.46100

12.649,88

Qualitat Democràtica

3460.92402.46100

5.173,99

Solidaritat i Cooperació

3467.91203.46100

27.000,00

Educació

3422.32002.46100

45.965,00

Educació

3422.32402.46100

48.576,00

SETÈ. Tramitar la generació de crèdit corresponent a les subvencions que no estan previstes al
pressupost.

15. Aprovar l’adhesió al Programa de Teleassistència de la Diputació de Barcelona,
Catàleg de Serveis 2016. Exp. GESAD 38/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’adhesió al programa del Serveis Local de Teleassistència regulat per les
Bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 31 de març de 2016 i
publicades, en data 8 d’abril de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
SEGON. Reservar l’import de 350.000€ per a cadascun dels 2 anys, a l’aplicació
pressupostària 3313.23104.22799, encara que l’adhesió al contracte d’adjudicació del servei de
Teleassistència per als anys 2017-2018 té un import pendent de calcular segons el nombre de
persones usuàries i supeditat a l’existència de crèdit al pressupost municipal.
TERCER. Aquest import de 350.000€ per a cadascun dels 2 anys (2017-2018) s’ajustarà en
base al nombre real de persones usuàries del servei.

16. Ratificar la resolució núm. 5431, de 13 de juny de 2016, que aprova el conveni de
patrocini subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa i Cervezas Moritz, SA. Exp. SUBIN
32/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 5038, de 8 de juny de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprobar el convenio de patrocinio suscrito entre el Ayuntamiento de Terrassa y
Cervezas Moritz, SA , el texto del cual se transcribe a continuación:
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CERVEZAS MORITZ S.A. Y EL AYUNTAMIENTO
DE TERRASA PARA EL PATROCINIO DEL FESTIVAL TNT

Terrassa, 1 de Junio de 2016

REUNIDOS:

Por un lado, Don Daniel Roehrich Saporta, mayor de edad, con N.I.F. número 37.661.124-G,
en nombre y representación de Cervezas Moritz S.A., con domicilio en Ronda Sant Antoni, nº
39 de Barcelona, C.I.F. nº A-61812897 (En adelante MORITZ).

Por otro lado, el Sr. Amadeu Aguado Moreno, como teniente de alcalde del Área de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat del Ayuntamiento de Terrassa, con domicilio en el Raval de
Montserrat, número 14, código postal 08221 de Terrassa y CIF P-0827900-B. (En adelante el
Ayuntamiento de Terrassa)

ACTÚAN:

El primero, en nombre y representación de MORITZ.
El segundo, en su condición de teniente de alcalde del Àrea de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat del Ayuntamiento de Terrassa, expresamente facultado por el Decret de l'Alcaldia
Presidència número 6958, con fecha 31 de julio de 2015.

Ambas partes reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse a los efectos del
presente convenio y declaran que los poderes o facultad en virtud de los que intervienen no les
han sido revocados, y

MANIFIESTAN:

I.- Que el Ayuntamiento de Terrassa, a través del Servei de Cultura, gestiona el CAET – Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa, centro público de creación, producción y difusión de las artes
escénicas que tiene entre sus actividades principales:
- la programación estable de artes escénicas de calidad y variada para la ciudadanía
de Terrassa
- la gestión de los dos equipamientos escénicos públicos municipales, Teatro
Principal y Teatro Alegría
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- el apoyo a la producción y difusión de la creación contemporánea y las nuevas
tendencias escénicas a través de la organización del Festival TNT – Terrassa Noves
Tendències, evento anual reconocido internacionalmente por su especialización y
demostrada capacidad de internacionalización de los creadores y las compañías
catalanas de nuevas tendencias escénicas.

II. Que MORITZ es una entidad con personalidad jurídica propia que tiene como objeto la
elaboración y comercialización de cervezas

III.- Que MORITZ quiere colaborar con el Ayuntamiento de Terrassa dando apoyo y difusión al
Festival TNT(El Evento), convirtiéndose en Patrocinador oficial del Festival con el objetivo de
favorecer la visibilidad y la proyección del Festival TNT y de vincular los valores de creatividad,
innovación e internacionalización del Festival a su marca.

En relación con todo esto, ambas partes manifiestan su voluntad de establecer una
colaboración, la cual se regirá por los siguientes

PACTOS:

PRIMERO.- Objeto del convenio

El objeto del presente convenio es regular la colaboración de MORITZ con el Ayuntamiento de
Terrassa como Patrocinador Principal del evento.

SEGUNDO.- Aportaciones

El Ayuntamiento de Terrassa recibirá en concepto de contraprestación por el servicio prestado
en virtud del presente contrato así como aportación por patrocinio las siguientes cantidades:
Año 2016……………….. 2.500,00 euros
Año 2017……………….. 2.500,00 euros
Año 2018…..…………… 3.000,00 euros

El importe se pagará mediante confirming/transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria
designada por el Ayuntamiento de Terrassa, en el plazo de 60 días (día fijo de pago 10 o 25)
contados desde la recepción de la correspondiente factura:
Banc de Sabadell ES16-0081-5098-6900-0102-4105
Las cantidades indicadas se establecen con impuestos indirectos incluidos.
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Las partes convienen que la cantidad de mercancía que corre a cargo de MORITZ y que pone
a disposición de El Ayuntamiento de Terrassa para el desarrollo del evento, ascenderá
1.895,00 euros, para cada año de vigencia del contrato. En cuanto a servicios a cargo de
MORITZ que pone a disposición del Ayuntamiento de Terrassa para el desarrollo del evento, se
incluye la cesión de uso de la sala de tanques de FMB para rueda de prensa, lo cual se valora
en 2.000,00 euros por año de vigencia. A los fines indicados se utilizará el procedimiento que
se indica en el último apartado de la presente cláusula.

Quedará liberada MORITZ de la obligación de pago aplazado o prestación de servicios o
entrega de mercancía asumidas en los anteriores párrafos en el supuesto de incumplimiento
por el Ayuntamiento de Terrassa de cualquiera de las obligaciones contraídas por ella en este
contrato; siendo efectiva tal exoneración a partir del plazo correspondiente a la entrega a
realizar más próxima a la fecha en que tal incumplimiento se produzca; en todo ello sin
perjuicio del régimen de devolución de cantidades establecido en la cláusula quinta del
presente contrato para los supuestos de incumplimiento.

MORITZ facturará a precio de tarifa al Ayuntamiento de Terrassa el producto o servicios que
proporcione a los fines indicados en el presente contrato cuando se indique que corre a cargo
de la primera; por su parte el Ayuntamiento de Terrassa facturará a MORITZ por el mismo
importe en concepto de complemento de patrocinio. Por ambas partes se procederá al
correspondiente pago de esa facturación.

TERCERO.- Contrapartidas

1. El Ayuntamiento de Terrassa, mediante el CAET, hará constar a MORITZ como patrocinador
oficial del Festival TNT a todos los efectos. En concreto con la presencia de MORITZ en:
- El espacio publicitario de las entradas del Festival
- En todos los soportes de comunicación con presencia destacada, entre los cuales se
prevén los siguientes:
- Programa del Festival
- web www.tnt.cat
- redes sociales
- OPIS ciudad de Terrassa
- OPIS en FFCG
- rollups señalización espacios festival
- 200 banderolas en Terrassa
- carteles ciudad
- acreditaciones profesionales
- vídeos promoción Festival (anuncios y resumen)
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- inserciones publicitarias en diversos medios de comunicación
2. El Ayuntamiento de Terrassa podrá facilitar a MORITZ entradas para todos los espectáculos
del Festival TNT, limitadas en función de los aforos de cada espectáculo y hasta un máximo de
100 entradas (aplicación del artículo 2, anexo 3, de la Ordenanza fiscal 1.3)

3. El Ayuntamiento de Terrassa se compromete a que la cerveza que se consuma en el
Evento corresponderá de forma exclusiva a marcas que fabrica o comercializa MORITZ.
MORITZ podrá realizar el suministro por sí o a través de sus empresas distribuidoras o filiales.

4. MORITZ tiene exclusividad sectorial como marca cervecera principal y única que patrocina
el Evento. La calidad de CERVEZAS MORITZ S.A. como patrocinador y su intervención en los
distintos soportes convenidos en el presente contrato, se realizará en régimen de exclusiva
respecto de cualquier otra Compañía o marca que suponga o pueda suponer competencia
directa o indirecta a CERVEZAS MORITZ S.A. o sus marcas de cerveza.

En consecuencia, El Ayuntamiento de Terrassa no establecerá durante la vigencia del referido
acuerdo otros patrocinios o incorporaciones en los soportes mencionados de otras compañías
o marcas que constituyan competencia directa o indirecta de CERVEZAS MORITZ S.A. o sus
marcas de cerveza.

CUARTO.- Vigencia

El presente acuerdo se extenderá desde el día 1 de Junio de 2016 hasta el día 31 de
Diciembre de 2018.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes de común acuerdo podrán renovar o prorrogar el
presente acuerdo en los términos que libremente pacten.

QUINTO.- Causas de extinción y denuncia del convenio:

Cualquiera de las partes podrá denunciar por causa justificada el presente convenio, por
escrito. Son causas de extinción del presente convenio las siguientes:
- El incumplimiento de su objeto dentro del plazo de su vigencia
- El acuerdo mutuo entre las partes
- El incumplimiento de sus cláusulas para cualquiera de las partes
- Cualquier otra determinada en la legislación vigente
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La denuncia del convenio por el incumplimiento de la contraparte se deberá hacer previo
requerimiento a la parte incumplidora para que en un plazo máximo de una semana lo
enmiende, siempre que se trate de un incumplimiento subsanable.

Para dicho supuesto de incumplimiento de las obligaciones de las partes: MORITZ podrá exigir
a El Ayuntamiento de Terrassa la repetición de la publicidad en los términos pactados en caso
de cumplimiento defectuoso o erróneo. Si fuese técnicamente imposible, podrá exigir la
indemnización de los perjuicios causados, que no podrá ser inferior al importe de las
contraprestaciones abonadas por MORITZ con inclusión de los importes en que se valoren los
planes de comunicación asociados a cada Evento. Si es MORITZ quien incumple, pagará a El
Ayuntamiento de Terrassa la totalidad de los derechos pactados en el presente contrato como
aportaciones en concepto de patrocinio, con independencia del tiempo que restare para la
finalización de la vigencia del convenio.

SEXTO. Limitación de responsabilidad

El presente convenio no se podrá considerar como constitución de sociedad o asociación entre
las partes, que asumirán sólo las obligaciones dimanantes de este convenio. La
responsabilidad de cada una de las partes se limitará a las obligaciones que se estipulan.
Entre las partes no existe ninguna relación de solidaridad ni subsidiariedad y cada una de ellas
responde individualmente para su actuación. La responsabilidad que se pueda generar frente a
terceros a consecuencia de las actuaciones derivadas del despliegue de este convenio
corresponde al ente ejecutor material de las actuaciones.

SÉPTIMO. Notificaciones

Todas las notificaciones, requerimiento, peticiones y otras comunicaciones que hayan de
efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse por escrito y
se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en mano o
bien remitidas por correo certificado o burofax al domicilio de la otra Parte que conste en el
encabezamiento del presente Contrato, o bien a cualquier otro domicilio que a estos efectos
cada Parte pueda indicar a la otra.

OCTAVO. Gastos e impuestos
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Todos los gastos de elevación a público y, en su caso, impuestos indirectos derivados del
otorgamiento del presente Contrato serán soportados por las Partes según Ley.

NOVENO. Cesión o pignoración

Las partes convienen que los derechos de crédito dimanantes del presente contrato en favor de
El Ayuntamiento de Terrassa no podrán ser objeto de cesión, pignoración o de constitución de
garantía en favor de terceros sin la expresa autorización de MORITZ que, en todo caso, incluso
aun cuando la conceda, mantendrá la preferencia en la pignoración o garantía a su favor de los
indicados derechos de crédito en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por
el Patrocinado en el presente contrato.

DÉCIMO. Confidencialidad y Protección de Datos

Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y
documentación que ambas Partes se faciliten mutuamente o tengan acceso durante la
prestación objeto del Contrato. Ambas Partes se obligan a no revelar, ni utilizar directa o
indirectamente la información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual
acordada entre las Partes en otros servicios que no sean el objeto del presente Contrato. Las
Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como
a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Contrato, para asegurar el
cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez extinguido el presente Contrato, LAS
PARTES destruirán toda información que sobre la presente relación hayan almacenado en
cualquier soporte o hayan reproducido por cualquier procedimiento.

Así mismo, ambas Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los
datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y a
observar todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de los Datos de Carácter Personal. En particular, las partes se comprometen a no
aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que hayan tenido
acceso derivados de la realización de las prestaciones del presente contrato, con fin distinto al
que figura en el presente mismo, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras
personas, aplicando a los datos que trate por cuenta de la otra parte, las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/07 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, en virtud del tipo de datos que trate, y en su caso, efectuadas las
prestaciones convenidas, deberán devolver los datos a la otra parte en el mismo soporte que
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se los remitió y no guardará ninguna copia de los mismos. Las partes responderán una frente a
la otra por los daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento de esta obligación.
Las obligaciones de confidencialidad y de protección de datos para ambas partes subsistirán
aun después de que se extinga la relación contractual entre ellas.

UNDÉCIMO. Jurisdicción

En el supuesto que las partes no pudieran resolver amistosamente cualquier eventual
controversia, para todas aquellas cuestiones que hubieran de someterse a la competencia
judicial, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, y
renuncian a su propio fuero, si este fuera diferente.

Y, como prueba de conformidad y de aceptación, las partes firman el presente convenio, por
duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha que se indican en el encabezado.”

SEGON. Notificar el contenido de estos acuerdos a la empresa y los departamentos que
corresponda para que se hagan efectivos.

17. Propostes urgents
Acceptar una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa. Exp. SUBIN 37/2016.
Es presenta la proposta i s’aprova la urgència per unanimitat de tots els membres presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 468.094,00 € d’import màxim 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” i
“Districte 6” d’aquest municipi, que es desglossa en:

PROJECTE

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ ATORGADA

Finançament de diversos llocs de
treball de Biblioteques

581.764,76 €

468.094,00 €
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SEGON. Ingressar l’import de 468.094,00 € al compte pressupostari 5451.33211.46100 Servei
de Cultura, Biblioteques.
TERCER. Adscriure el personal següent amb el percentatge de dedicació que es relaciona, el
qual té consideració de despesa elegible:
SERVEI DE CULTURA - BIBLIOTEQUES
NOM
LLOC DE TREBALL
----------------------------------Directora BCT-Xarxa ----------------------------------Sotsdirecció BCT ( 1/1/16 fins 31/3/16)
-----------------------------------

% imputat
100 %
100 %

Sotsdirecció BCT (11/4/16 fins 30/9/16)

100 %

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

Directora de Biblioteca de Districte 2

100 %

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

Directora de Biblioteca de Districte 3

100 %

Directora de Biblioteca de Districte 4

100 %

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

Directora de Biblioteca de Districte 6

100 %

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

Bibliotecari BD4

100 %

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

Bibliotecaria BCT

100 %

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

Bibliotecaria BD6

100 %

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

Bibliotecaria BCT

100 %

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

Bibliotecaria BCT
Bibliotecaria
Bibliotecària

100 %
100 %
100 %

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

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte i les necessitats del servei.
QUART. Notificar el contingut d’aquests acords als interessats.

Aprovar la “Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a l'avinguda del
Vallès, costat oest". Exp. COAP 70/2016.
Es presenta la proposta i s’aprova la urgència per unanimitat de tots els membres presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a l’avinguda del
Vallès, costat oest” amb un pressupost d’execució material de cinc-cents vuitanta-tres mil trescents vint-i-quatre euros amb dinou cèntims (583.324,19€), un pressupost de contractació, IVA
exclòs de sis-cents noranta-quatre mil cent cinquanta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims
(694.155,78€) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de vuit-cents trenta-nou mil noucents vint-i-vuit euros amb quaranta-nou cèntims (839.928,49€) i un termini d’execució de 4
setmanes.
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SEGON. Publicar l’aprovació d’aquest projecte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i a
la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de donar
més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions dels projectes gestionats per
aquest Ajuntament.

19. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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