ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall
Miquel Sàmper i Rodríguez

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

21/2015

18-DESEMBRE-2015

El divuit de desembre de l’any dos mil quinze, 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.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.
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.
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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 4 de desembre de 2015 (20/2015).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 4 de desembre de 2015
(20/2015), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la resolució núm. 10279, de 23 de novembre de 2015, en la qual s’amplia en
vint-i-cinc mil euros (25.000 €) la subvenció atorgada per al projecte “El Rebost”. Exp.
TRET 390/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10279, de 23 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Ampliar en 25.000,00€ la subvenció atorgada per decret núm. 5299 de data 28 de
maig de 2015 a Creu Roja NIF Q2866001G per al projecte El Rebost amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 3313.23103.48900 del pressupost de Serveis Socials.
SEGON. Satisfer el 90% de l’ampliació de la subvenció atorgada, és a dir, 22.500,00€, en
concepte de primer pagament. La resta de l’aportació econòmica restarà condicionada a
presentació de justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat
subvencionada.
TERCER. Fixar el termini de justificació en el 29 de febrer de 2016.
QUART. La justificació de l’activitat es farà d’acord amb el punt tercer i quart del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i Creu Roja per al projecte el Rebost de 28 maig de 2015; amb
la presentació d’una memòria tècnica i d’una memòria econòmica que inclourà una relació
detallada dels ingressos i despeses de la totalitat del projecte, així com els originals de les
factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari com a mínim
fins el import de la subvenció atorgada, i que hauran de contenir tots els requisits legals que
estableix la normativa vigent.
En el cas de justificar despeses de personal, aquestes es justificaran amb la presentació de les
nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 corresponents a les persones i
períodes justificats. Així com el llistat dels comprovants de despesa presentats, segons el
model que es facilitarà a l’efecte.
Es consideren despeses elegibles les previstes a l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei 38/3003 en concordança amb l’article 31 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
CINQUÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.

3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 147/2015, IPMA 168/2015,
IPMA 169/2015, IPMA 431/2015 i IPMA 695/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Juan José una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 11 de març de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Mircea una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb
l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
en deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seva fugida o pèrdua en dues ocasions, el dia 14 de març de 2015 i el dia 22 de març
de 2015, d’acord amb l’article 13.2.a) 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 als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Saleh una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb l'article
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar
solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva fugida o pèrdua en dues ocasions, el dia 14 de març de 2015 i el dia 22 de març de 2015,
d’acord amb l’article 13.2.a) 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 als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Rodrigo Ignacio una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord
amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 16 de juny de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Imposar al senyor Gatsby una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 18 de setembre de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

4. Declarar l’extinció del dret de superfície constituït a favor de l'entitat “Església
Evangèlica Samària” sobre una finca municipal emplaçada als carrers de l'Aigua núm. 4 i
de Can Torrella núm. 33 dins l'àmbit del sector "PP-BEL001, Els Bellots", per
incompliment del termini per a la construcció i posada en funcionament del centre. Exp.
GURB 19/2011
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar extingit en data 18 de novembre de 2015 el dret de superfície atorgat per
l’Ajuntament en data 18 de novembre de 2011, sobre una finca municipal emplaçada als c. de
l’Aigua, 4 i Can Torrella 33, a favor de l’entitat “Església Evangèlica Samària” per a la
implantació d’un centre de culte religiós, per causa de l’incompliment de la superficiària de
l’obligació de construir i posar en funcionament l’esmentat centre de culte en el termini de
quatre anys establert des de la constitució del referit dret.

SEGON. Aprovar la liquidació de l’IVA de l’anualitat 2015, corresponent a l’edificació que havia
de revertir a favor de l’Ajuntament a l’extinció del dret previst inicialment de 50 anys, en la part
proporcional que correspon al període que va des de l’1 de gener de 2015 fins el 18 de
novembre de 2015, per import de 3.497,10 € i, en conseqüència, emetre factura a nom de la
superficiària, l’Església Evangèlica Samària de data 31.12.2015 per l’indicat import, en
concepte d’IVA de la darrera anualitat 2015.

TERCER. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc Armengol
i Puig, o a qui aquest delegui o el substitueixi en el càrrec per a la realització de totes les
actuacions que resultin necessàries per a la cancel·lació registral del dret de superfície inscrit,
que actualment grava la finca municipal, finca registral núm. 109985, inscrita al Registre de la
Propietat núm. 1 de Terrassa, i que mitjançant l’acord “Primer” es declara extingit.

QUART. Notificar els presents acords a l’Església Evangèlica Samària, i als Serveis Econòmics
i Financers de l’Ajuntament.
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5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació dels vehicles pesants i vehicles especials adscrits al GEP. Exp.
ECAS 6761/2015.
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’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Any
Durada
2016

12 mesos

Despesa

Durada

Despesa

42.500,00€

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació dels vehicles pesants i vehicles especials adscrits al Servei de Gestió
de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa.

TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de
quaranta-dos mil cinc-cents euros (42.500,00 €), exclòs IVA.

El contracte tindrà una durada d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització, que es
preveu l’1 de gener de 2016, Si la data de formalització del contracte és posterior a l’1 de gener
de 2016, la durada del contracte serà des de la seva formalització fins al 31 de desembre de
2016.

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinquanta-un mil quatre-cents vint-i-cinc euros (51.425,00 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec de l’aplicació pressupostària 1511.15301.21400 del Pressupost Municipal de 2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en 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).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.

CINQUÈ. Designar responsable del contracte el cap del Servei de Gestió de l'Espai Públic, 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 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
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de recepció
de residus inerts procedents de la construcció de demolicions. Exp. ECAS 6916/2015.
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’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Any
Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

6 mesos

6.000,00 €

-

-

2017

6 mesos

6.000,00 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei de recepció de
la deposició controlada a dipòsit autoritzat de formigó inerts, ceràmics inerts, residus barrejats
inerts, terra inerts, procedents de construcció o demolició.

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 dotze mil
euros (12.000,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des del dia 13 de juny
de 2016, data en què finalitza el contracte vigent.

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, tretze mil dos-cents euros (13.200,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1511 15302 22799 dels exercicis pressupostaris dels anys:

2016

2017

6.600,00 €

6.600,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 i següents autoritzi
el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
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CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el cap d’Obres del Servei de Gestió de l’Espai Públic, que actualment és el Sr.
José Manuel Arrieta, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es
realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

7. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis postals
d'enviament certificat i de notificació administrativa. Exp. ECAS 6932/2015.
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’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Durada

Despesa

2016

10 mesos

548.625,00 €

2017

12 mesos

658.350,00 €

2018

2 mesos

109.725,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de per adjudicar el contracte de serveis postals d’enviament
certificat i de notificació administrativa de l'Ajuntament de Terrassa.

TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, que té un pressupost màxim d’un milió tres cents
setze mil set-cents euros (1.316.700,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de dos
anys comptats des de la formalització.

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, un milió cinc-cents noranta-tres mil dos-cents set euros (1.593.207,00€), inclòs l’IVA,
es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicació pressupostària

Any 2016

Any 2017

Any 2018

2000 93302 22201

165.959,06 €

199.150,88 €

33.191,81 €

2000 93302 22204

497.877,19 €

597.452,63 €

99.575,44 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el responsable del Servei de Compres i Logística,
que actualment és el Sr. Luis Miguel Yuguero, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament,
a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es”.

8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de formació
física dels agents de la Policia Municipal i ús de les instal·lacions. Exp. ECAS 6959/2015.
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’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Durada

Despesa

2016

10 mesos

18.500,00 €

2017

12 mesos

22.200,00 €

2018

2 mesos

3.700,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de per adjudicar el contracte de serveis de formació física
continuada i ús d’instal·lacions esportives i equipaments pels agents de la Policia Municipal de
Terrassa.
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TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, que té un pressupost base de licitació de
quaranta-quatre mil quatre-cents euros (44.400,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una
durada de dos anys comptats des de la formalització.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, de cinquanta-tres mil set-cents vint-i-quatre euros (53.724,00 €), inclòs IVA, es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92009.16200 del Pressupost Municipal:
2016

2017

2018

22.385,00 €

26.862,00 €

4.477,00 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte la cap de Formació, Desenvolupament i Atenció
al Professional, que actualment és la Sra. Maria Correa Cervilla, a la qual correspondrà
supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament,
a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

9. Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de
Comerç de Terrassa i la Fundació CECOT Innovació pel qual s’estableixen les bases de
la col·laboració per a la definició, posada en marxa i implementació del programa
d’acceleració empresarial “Acceleració en Òrbita 2016”, en el marc d’Orbital 40.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10002, de 5 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de
Comerç de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació pel qual s’estableixen les bases de la
col·laboració per a la definició, posada en marxa i implementació del programa d’acceleració
empresarial “Acceleració en Òrbita 2016”, en el marc d’Orbital.40, el text íntegre del qual és el
següent:
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“REUNITS
D’una part el Sr. Jordi Ballart Pastor, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa i
President de la iniciativa Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 (en endavant Orbital 40),
D'altra, el Sr. Marià Galí Segués, en qualitat de president de Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Terrassa (en endavant, Cambra de Terrassa)
I de l’altra, el Sr. Antoni Abad Pous, en qualitat de president de la Fundació Cecot Innovació.
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en aquest acte, i
MANIFESTEN
Que en data 13 de desembre de 2013 es va signar el “Concert per la coordinació i compactació
del Sistema d’Innovació de Terrassa” com a resultat final del projecte PAPPISIT – Innointegra.
Que en aquest document els signants es comprometen a un seguit de valors, actuacions i
metodologia de treball que es concretaven en el programa acceleració en Òrbita, entre d’altres
actuacions.
Que el programa “Acceleració en Òrbita” del que ja s’han fet dues edicions, completa l’oferta
per a les empreses de Terrassa, oferint una opció amb agents de la nostra ciutat, actuant
sinèrgicament en clau local per competir en clau global. Filosofia plenament alineada amb la
marca d’innovació de la ciutat, Orbital40, i el seu eslògan: “Compartir per guanyar”.
Que, degut a l’èxit del programa les parts mostren interès en col·laborar en el desenvolupament
i execució de la tercera edició del programa a desenvolupar durant el 2016.
I, per aquests motius, les parts signen el present conveni, que sotmeten a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte genèric del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les bases de la col·laboració per la implementació de la
segona edició del programa d’acceleració empresarial “Acceleració en Òrbita”.
SEGONA. Detall del programa a executar.
Objectiu del programa: accelerar el ritme de creixement de les empreses del territori
seleccionades per a participar en el programa mitjançant la posada a disposició de les mateixes
l’acompanyament i suport tècnic especialitzat.
Beneficiaris del programa: Les empreses que vulguin participar han de complir els següents
requisits: ser persona jurídica o PIME, tenir ubicació a Terrassa, vocació internacional,
potencialitat de creixement, ser innovadora i compartir cultura i valors d’Orbital40 (“Compartir
per Guanyar”).
Difusió i comunicació del programa: la segona setmana de gener de 2016 s’iniciarà la difusió de
la programa mitjançant les vies de comunicació que cada una de les entitats consideri
oportunes. Per altre bada, les parts es coordinaran per tal de realitzar un mínim de 5 “push” de
comunicació a mitjans durant l’any 2016.
Selecció de participants: el programa quedarà permanentment obert a la presentació de
candidatures que seran avaluades per al comissió de selecció i seguiment del programa
formada per tècnics d’Ajuntament, CECOT i Cambra.
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El nombre de candidatures acceptades quedarà condicionada a l’existència d’hores
d’assessorament disponible de la borsa global, tot i que, no podrà ser mai inferior a 6 empreses
anuals.
Contingut del programa: Totes les empreses participants hauran de passar per les següents
activitats:
1. Model de negoci i estratègia empresarial: tallers en grup encaminats a que les empreses
defineixin clarament el seu model de negoci i coneguin les palanques de creixement
existents. Es convocaran dues edicions anuals de cada un dels tallers.
2. Pla d’acció: mitjançant la realització de sessions individuals amb els tècnics tutors de
cada empresa, es definirà un Pla de Creixement personalitzat.
3. Implementació del Pla de Creixement. Sessions individuals entre l’empresa i els tècnics
experts per tal de tutoritzar la correcta implantació del pla.
4. Avaluació de resultats i tancament del programa. Realització d’una sessió de treball
individual entre l’empresa, els experts i els ens impulsors per tal d’avaluar el grau
d’assoliment del pla de creixement i identificar les properes actuacions a realitzar
A aquest contingut previst s’hi podran afegir aquelles activitats addicionals que les parts
signants considerin oportú per a l’èxit del programa.
TERCERA. Aportacions de les parts al programa.
Des de l’Ajuntament de Terrassa es realitzarà una aportació econòmica al programa per un
import màxim de 12.000€ que es distribuirà de la manera següent: 6.000€ a CECOT i 6.000€ a
la Cambra.
Cambra de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació aportaran al programa la metodologia de
treball, i l’equip tècnic necessari per a la realització de totes les activitats previstes dins del
programa recollides en la clàusula segona d’aquest conveni, valorat en 3.000€ per a cada
entitat.
En el cas que finalment hi hagin majors empreses d’una tipologia o altre, els recursos per part
de l’Ajuntament no variaran i seran les altres parts les que realitzaran les transaccions
oportunes per a la cobertura dels majors o menors costos.
QUARTA. Període de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura del present document i mantindrà la
seva vigència fins a desembre de 2016 i/o fins la finalització del desenvolupament,
implementació y justificació del programa.
CINQUENA. Comissió de seguiment tècnic del programa
Les parts es comprometen a formar una comissió de selecció de candidatures i seguiment
tècnic del programa que estarà formada pel Sr. Abraham Arcos de la Fundació Cecot
Innovació, el Sr. Josep Beltran de Cambra de Terrassa i la Sra. Esther Lòpez de l’Ajuntament
de Terrassa.
Aquesta comissió tindrà per competències:
- Avaluar les candidatures presentades que accedeixen al programa.
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- Analitzar les possibles desviacions en l’estat de l’execució de les accions i en cas de
detectar-ne, establir els mecanismes adequats per reconduir-les.
- Consensuar el pla de comunicació del programa.
La comissió realitzarà una reunió ordinària mensual i totes aquelles extraordinàries que es
considerin oportunes per a la bona marxa del programa.
La Cambra de Terrassa i Fundació Cecot Innovació es comprometen a informar de totes les
incidències relatives a les accions d’aquest conveni tant aviat com aquestes siguin conegudes.
SISENA. Indicadors a utilitzar i resultats esperats
- Hores de formació grupal: 4 sessions de treball de 5 hores cadascuna.
- Hores de tutoria individual: mínim 180 hores
- Nombre d’empreses beneficiaries del programa: mínim 6.
- Nombre d’accions de comunicació a mitjans: mínim 5
SETENA. Publicitat de les accions
L’Ajuntament de Terrassa, Cambra de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació
es
comprometen a la utilització dels logos de les tres entitats en tot aquell material de difusió,
webs, blogs o altres suports de difusió del programa en els termes pactats en aquest conveni.
VUITENA. Lliurables
Memòria de les actuacions realitzades per l’execució i funcionament de la tercera edició del
programa “Acceleració en Òrbita”.
VUITENA. Justificació econòmica
S’entendrà com a despesa justificable les efectuades en el període que va des de l’atorgament
de la subvenció fins a la data de la finalització de l’actuació subvencionada.
La justificació econòmica serà sobre l’import total del projecte. Cada entitat haurà de justificar
mitjançant nòmines i TC’s un import mínim de 9.000€ dins la durada del projecte. Es podrà
admetre també un 10% de despeses indirectes ( sous i salaris administratius, despeses de
comunicació, lloguer aules...).
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per CECOT i
Cambra, justificats mitjançant factures, nòmines i TC’s pagats o documents comptables de
valor probatori equivalent.
Es consideren despeses no elegibles, els impostos, l’IVA que es recupera i totes aquelles
establertes en les bases específiques d’atorgament de subvencions d’aquest Ajuntament.
La justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de dos mesos des de la finalització de
l’acció o com molt tard el dia 28 de febrer de 2017.
NOVENA. Normativa d’aplicació
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
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Reglament de la Llei 38/2003 i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
Terrassa.
DESENA. Mecanismes de resolució de conflictes i discrepàncies entre les parts signants.
Per qualsevol conflicte i/o discrepància entre les parts seran de referència els òrgans superiors
competents.
I en prova de conformitat, les parts signen, per triplicat, aquest document, al lloc i data indicats
a continuació.”
SEGON. Aprovar la despesa de dotze mil euros (12.000 €), distribuïda de la forma següent: sis
mil euros (6.000,00€) a nom de la Cambra de Comerç de Terrassa amb NIF Q 08 73 00 4F i
sis mil euros (6.000,00€) a nom de la Fundació Cecot Innovació amb NIF G 61 09 79 94, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4753 42203 48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquests acords a les entitats i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.

10. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import de 882.031,55 €. El cost total del
programa és de 981.415,99 €
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Projecte Treball als Barris, per un import de vuit cents vuitanta-dos mil trenta-un
euros amb cinquanta-cinc cèntims (882.031,55 €).
SEGON. El cost total del programa és de nou-cents seixanta-vuit mil vint-i-cinc euros
(968.025,00 €).
TERCER. L’import de vuitanta-cinc mil nou-cents noranta-tres euros amb quaranta-cinc cèntims
(85.993,45 €) corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les
diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

11. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació de 44 persones
aturades, perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, per un import 364.721,28 €. El cost
total del programa és de 475.782,18 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació de 44 persones aturades,
perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, per un import tres-cents seixanta-quatre mil setcents vint-i-un euros amb vint-i-vuit cèntims (364.721,28 €).
SEGON. El cost total del programa és de quatre-cents setanta-cinc mil set-cents vuitanta-dos
euros amb divuit cèntims (475.782,18 €).
TERCER. L’import de cent onze mil seixanta euros amb noranta cèntims (111.060,90 €)
corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les diferents
àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

12. Ratificar la resolució núm. 10449, de 20 de novembre de 2015, en la qual s’aprova la
presentació a la subvenció “Emprenedoria Jove per promoure la salut i la qualitat de
vida” en qualitat d’entitat conveniada, en el marc de la subvenció regulada per l’ORDRE
EMO/336/2015, per un import de dinou mil euros (19.000,00€).
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10449, de 20 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
ÚNIC. Aprovar la presentació a la subvenció “Emprenedoria Jove per promoure la salut i la
qualitat de vida” en qualitat d’entitat conveniada, en el marc de la subvenció regulada per
l’ORDRE EMO/336/2015, per un import de dinou mil euros (19.000,00€).

13. Propostes urgents
Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per la direcció
de Serveis de Cooperació Local, per cobrir les despeses extraordinàries ocasionades per
les fortes ventades que van afectar de forma intensa la ciutat de Terrassa el passat 9 de
desembre de 2014.
Es presenta la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres presents la seva urgència.
Tot seguit, s’aproven per unanimitat els acords que componen la Proposta Urgent amb el
següent contingut:
PRIMER. Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per la
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Coordinació de Concertació i Assistència Local, Àrea
de Presidència de la Diputació de Barcelona per a cobrir les despeses extraordinàries
ocasionades per fenòmens meteorològics i altres contingències ocorregudes durant el 2014 i
2015, en el cas concret de la ciutat de Terrassa per les fortes ventades que van afectar de
forma intensa el passat 9 de desembre de 2014, en el marc del Protocol d’accions de suport en
cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d’urgència, aprovat per la
Diputació de Barcelona, per Decret de la Presidència, de data 12 de febrer de 2015 (BOPB de
23 de febrer de 2015), per un import total de vuit-cents setanta-tres mil quatre-cents setanta-set
euros amb dinou cèntims (873.477,19€), sis-cents noranta-vuit mil cinc-cents noranta euros
amb deu cèntims (698.590,10€) corresponen a despesa corrent i cent setanta-quatre mil vuit-
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cents vuitanta-set euros amb nou cèntims (174.887,09€) a despesa inversora, supeditada
aquesta acceptació total a l’import que es justifiqui finalment davant la Diputació de Barcelona,
d’acord amb els termes establerts en el règim aplicable a les subvencions dineràries amb
caràcter extraordinari aprovades.
SEGON.- Comunicar l’obtenció de l’ajut extraordinari atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per a
l’arranjament dels danys ocasionats per les ventades produïdes el 9 de desembre de 2014, per
un import total de vuit-cents vint-i-cinc mil dos-cents noranta-nou euros amb vuitanta-nou
cèntims (825.299,89€), dels quals es va acceptar parcialment l’import de sis-cents trenta-vuit
mil nou-cents trenta euros amb trenta-set cèntims (638.930,37€), dels quals 148.823,92€
corresponen a les actuacions ja executades de l’any 2014 i 490.106,45€ a les actuacions de
l’any 2015, atorgat per la Direcció General d’Administració Local, del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, així com comunicar
també que l’Ajuntament de Terrassa ha tingut pagaments provinents d’assegurances la
cobertura dels quals fan referència a les actuacions finançades per part de la Diputació de
Barcelona a través del present ajut, per un import total de 312.911,76€, a data de 21 de
setembre de 2015, dels quals 261.160,30€ corresponen a les actuacions realitzades l’any 2014
i 51.751,46€ per les actuacions de l’any 2015.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, Coordinació de
Concertació i Assistència Local, Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona als efectes
pertinents.

Aprovar inicialment l’expedient d’adquisició, mitjançant permuta, de les finques propietat
de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) ubicades a la Ctra. de Matadepera núm. 321, 323,
325 i 327, i al carrer Sabadell, en contraprestació amb l’alienació a favor de l’INCASÒL
de les finques de titularitat municipal emplaçades als carrers Pi i Maragall i Ausiàs
March. Exp. GSOL 89/2015
Es presenta la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres presents la seva urgència.
Tot seguit, s’aproven per unanimitat els acords que componen la Proposta Urgent amb el
següent contingut:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient d’adquisició, mitjançant permuta, de les finques
propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) ubicades a la Ctra. de Matadepera núm. 321,
323, 325, 327 (locals) i al carrer de Sabadell núm. 2 (aparcament al soterrani), en
contraprestació amb l’alienació a favor de l’INCASÒL de les finques de titularitat municipal
corresponents a les finques R-3 i R-5 del Projecte de Reparcel·lació PM-COR001, Vapor
Cortès, Polígon 1, emplaçades als carrers Pi i Maragall i Ausiàs March, totes elles descrites al
cos del present document.
SEGON. Sotmetre el present expedient al tràmit d’informació pública per un període de 30 dies
mitjançant la inserció del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província.
TERCER. Donar compte dels presents acords al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos als articles 206 i 209 del DL
2/2003, modificats per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa.
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QUART. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol i
Puig, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin necessaris, i en especial
l’escriptura pública corresponent per a la formalització de la permuta, per al compliment dels
acords presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació, sempre que no se’n alteri el seu contingut
essencial.
CINQUÈ. Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl i la resta d’interessats en
l’expedient.
Acordar sotmetre a un període d’informació pública el “Pla de Mandat 2015-2019”, com a
document estratègic comprensiu de l’acció del Govern Municipal previst desenvolupar
durant el present mandat corporatiu.
Es presenta la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres presents la seva urgència.
Tot seguit, s’aproven per unanimitat els acords que componen la Proposta Urgent amb el
següent contingut:
PRIMER. Acordar sotmetre a un període d’informació pública “el Pla de Mandat 2015-2019”,
que s’acompanya, com a document estratègic comprensiu de l’acció del Govern Municipal que
està previst desenvolupar durant el present mandat corporatiu.
SEGON. A efectes del compliment de l’acord anterior, ordenar que es doni la màxima difusió
del Pla de Mandat, que s’anunciï en el butlletí oficial de la província, i que s’incorpori a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament durant un mes, a partir de la seva publicació, a fi de poder recollir
tots i cadascun dels suggeriments i aportacions que els ciutadans i ciutadanes i el personal
municipal puguin realitzar dins el període indicat.
TERCER. Facultar al Tinent d’alcalde de Serveis General i Govern Obert per tal que disposi el
necessari per al desenvolupament dels presents acords, així com respecte els mitjans adients
per a la presentació i tractament dels suggeriments i aportacions que es rebin.

14. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 11 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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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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