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legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
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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
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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

02/2018

2 FEBRER 2018

Membres assistents
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig
Eva Candela López
Manuel Giménez Guardia
Jordi Rueda Muñoz
Gracia García Matute
Javier García Romero
Adrián Sánchez Morales

El dos de febrer de l’any dos mil divuit, 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 senyor alcalde - president, Alfredo Vega López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.
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.

Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Fèlix Gómez Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 19 de gener de 2018 (01/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 19 de gener de 2018
(01/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte de la resolució número 572, de 4 de desembre de 2017, aprova
la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja
per als projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent gran i programa
d’alimentació. Exp. GESAD 61/2017
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 572 de 4 de
desembre de 2017:
Expedient GESAD 61/2017 relatiu a l’aprovació d’un conveni i l’atorgament d’una
subvenció a Creu Roja Terrassa pels projectes d’atenció a la infància, els joves, la
gent gran i programa d’alimentació, a l’empara del Protocol de Col·laboració 2017.
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja varen signar un conveni de col·laboració per
dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats d’ambdues
entitats per assumptes d’interès públic aprovat per la Junta de Govern Local amb data
23 de maig de 2014.
2. El 20 de juliol de 2017 es va aprovar el protocol de col·laboració amb Creu Roja per
a la concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar l’any 2017.
3. Les aportacions municipals i la forma de gestió específiques per a cada actuació
prevista a l’acord Segon d’aquest conveni/protocol, es concretaran en la tramitació de
cada projecte.
4. El protocol esmentat concreta les accions conjuntes en el marc de les competències
del servei de Serveis Socials, pels projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent
gran i targetes moneder, entre d’altres, i consistent en:
a) Atenció a la infància en risc en el Centre de Mediació Social (CMS), mitjançant la
realització d’activitats socioeducatives estables per a la inclusió dels infants en situació
de risc, conflicte i/o dificultat social, afavorint el seu desenvolupament integral. (TRET
296/2017)
b) Atenció a la infància en risc per garantir la correcta alimentació de nens i nenes
entre 0 i 6 anys mitjançant targetes de prepagament. (TRET 297/2017)
c) Atenció a joves per garantir la correcta alimentació de joves entre 12 i 18 anys,
proporcionant un àpat equilibrat al dia a l’hora de dinar als Instituts on estudien. (TRET
298/2017)
d) Projecte de suport a persones grans sense suport familiar, i/o dependència,
realitzant serveis d’acompanyaments individuals de caire continuat i/o puntual (Soledat
No Volguda), realització de tallers. (TRET 299/2017)
e) Programa alimentació, garantir la correcta alimentació a famílies mitjançant targetes
de prepagament. La finalitat de la targeta pre-carregada és garantir l’accés a
l’alimentació fresca i variada, dignificant i normalitzant el dret de rebre una ajuda
alimentaria, mitjançant el lliurament de targetes pre-recarregades per la realització
d’una compra autònoma.
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El projecte té un caràcter preventiu i vol aconseguir l’apoderament i l’autonomia de les
famílies. (TRET 300/2017)
5. Per tal de determinar les aportacions i les condicions específiques pels projectes
d’atenció a la infància, els joves, la gent gran i programa d’alimentació, s’ha elaborat
un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja.
6. Per fer front als compromisos establerts en aquest conveni, hi ha crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 3313.23103.48900, 3313.23103.48968 i 3313.23102.48000.
7. La directora de serveis de Serveis Socials ha emès un informe, en que proposa
l’aprovació de la minuta del conveni i l’atorgament de subvencions.
Fonaments de dret
1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003.
3.

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa.

4. 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, 2017
5. Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
6. 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 en data 23 de maig de 2014.
7. Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a la
concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar l’any 2017.
8.

Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

9. Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
10. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència.
11. Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
12. 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.
13. 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.
14. Decret de delegacions d’alcaldia número 10222, de data 1 de desembre de 2017.
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Resolució
Per tot això, resolc:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per als projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent gran i
programa d’alimentació a l’empara del protocol de col·laboració amb Creu Roja per a
la concreció de les accions conjuntes d’interès públic a realitzar l’any 2017, que consta
a l’expedient.
SEGON. Atorgar la quantitat de 99.316,00 € a Creu Roja amb NIF Q2866001G, pels
projectes d’atenció a la infància, els joves, la gent gran i programa d’alimentació 2017,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i per els imports que s’indiquen
Expedient
Atenció a infància en risc
TRET 296/2017
TRET 297/2017
Atenció a joves
TRET 298/2017
Suport i acompanyament a
gent gran
TRET 299/2017
Programa d’alimentació
TRET 300/2017

Import

Disposició de crèdit
6.000,00
26.474,00

3313.23102.48000
3313.23103.48968
3313.23103.48900

30.750,00

3313.23102.48000

12.975,00

3313.23103.48968

23.117,00

3313.23102.48000

Satisfer el 80% de la subvenció atorgada, és a dir 79.452,80 €, en el moment de
l’aprovació de la subvenció en concepte de primer pagament, i el 20% restant prèvia
justificació de la totalitat de la subvenció atorgada.
TERCER. La justificació de l’activitat es farà amb la presentació de la documentació
que es relaciona:
La justificació de l’activitat es realitzarà d’acord amb el què preveu l’article 74 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
En concret, Creu Roja presentarà la documentació següent:
- Memòria tècnica de l’activitat realitzada, en el model oficial, disponible a la Seu
Electrònica.
- Memòria econòmica abreviada, formada per un compte justificatiu pel cost total del
projecte, en el model oficial disponible a la Seu Electrònica, amb el detall de les
despeses i els ingressos així com les desviacions respecte del pressupost;
acompanyat d’un informe d’un auditor.
- En el cas de que l’entitat estigui obligada a auditar els seus comptes anuals per un
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, de Auditoria de Cuentas, la revisió del
compte justificatiu la durà a terme el mateix auditor.
- L’Ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’activitat subvencionada i
podrà demanar la documentació tècnica i/o econòmica que consideri necesaria.
El termini de justificació serà el 28 de febrer de 2018.
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QUART. Satisfer la resta de l’aportació econòmica, 19.863,20 €, 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. Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva
ratificació.
SISÈ. Donar compte d’aquests acords als interessats.

3. Ratificar el decret número 610, de 22 de gener de 2018, que sol·licita un ajut de
433.544,10 € a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació
FentXarxa, foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del
plàstic i afins, liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de
Castellbisbal.
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 610, de 22 de gener de 2018:
El BOP de 27 de novembre de 2017 publica l’extracte de l’acord de 9 de novembre de 2017, de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per a
promoure l'ocupació en la indústria local 2018-2020, des de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local.
La convocatòria de “Projectes per promoure l’ocupació a la Indústria Local” té per objecte
finançar projectes locals de promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en
una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, a través del desenvolupament
d'accions de desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d'atur
i / o de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball.
Les característiques principals són les següents:
- Col·laboració público-privada: Incorporar empreses i altres agents econòmics i socials tant en
la planificació del projecte com en l’execució d’aquest.
- Itineraris personalitzats: Visió integral d’actuació i coherent amb les necessitats del teixit
empresarial del sector químic, farmacèutic, plàstic i afins.
- Formació i treball: Adquisició de les competències tècniques professionals i/o transversals
requerides per les empreses del sector químic, farmacèutic, plàstic i afins en un entorn laboral
real.
- Concertació territorial i sectorial: Promoure la cooperació entre els agents que operen en el
territori en l'àmbit objecte d'intervenció
L’Ajuntament de Terrassa sol·licita aquest projecte amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Rubí, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Castellbisbal, que autoritzen a
l’Ajuntament de Terrassa a sol·licitar la subvenció en nom seu i que es desglossa de la forma
següent:
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% sobre
total
pressupost
Aportació
69.372,83 €
48,00

Terrassa

Cost total
277.491,33 €

Subvenció
prevista
208.118,50 €

Rubí
Barberà
Castellbisbal

109.850,00 €
124.357,46 €
66.360,00 €

82.387,50 €
93.268,10 €
49.770,00 €

27.462,50 €
31.089,37 €
16.590,00 €

19,00
21,52
11,48

TOTAL

578.058,79 €

433.544,10 €

144.514,70 €

100,00

L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA i
amb la col·laboració dels tres socis participants, ha elaborat el projecte de sol·licitud en
el marc de la convocatòria.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la
promoció de l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació.
Aquesta convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA, pel
que fa a les actuacions de promoció de l’ocupació i la formació de persones en risc o
situació d’exclusió social
D’acord amb aquests antecedents, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les
atribucions que té legalment conferides
DECRETA:
PRIMER. Sol·licitar l’ajut de 433.544,10 € a la Diputació de Barcelona per a la
realització de l’actuació FentXarxa, foment de l’ocupació a la indústria del sector
químic, farmacèutic, del plàstic i afins, liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i
l’Ajuntament de Castellbisbal. L’actuació està emmarcada dins el Projecte per
promoure l’ocupació a la Indústria Local, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local - Servei de Mercat de Treball, de la Diputació de Barcelona.
SEGON. El cost total del programa és de 578.058,79 € pel qual es sol·licita el 75 % de
subvenció.
TERCER. L’import de 144.514,70€ corresponent al cofinançament de l’actuació, anirà
amb càrrec a les entitats participants: Societat Municipal Foment de Terrassa, SA
(69.372,83€), Ajuntament de Rubí (27.462,50€), Ajuntament de Barberà del Vallès
(31.089,37€) i l’Ajuntament de Castellbisbal (16.590,00€).
QUART. Segons Pressupost de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2018 - 2020
hi ha previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del programa
CINQUÈ. Determinar que la gestió de l’actuació FentXarxa, foment de l’ocupació a la
indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins correspondrà a la Societat
mercantil de capital íntegrament municipal Foment de Terrassa, SA atenent als serveis
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i activitats respecte els que li correspon la prestació en règim de gestió directa, així
com el caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als efectes
del que preveu la normativa de contractes del sector públic, d’acord amb el que
preveuen els articles primer i tercer dels seus estatuts socials.
SISÈ. Que es doni trasllat del present Decret en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.
SETÈ. Notificar el contingut del present Decret als departaments interessats.

4. Destinar 467.800 € amb càrrec a la partida 2000/93303/62300 del pressupost
municipal per al 2018 als projectes i actuacions que han obtingut més suports
dins del procés de participació per a l’elaboració dels Plans d’Acció Municipal.
S’anuncia per la Presidència la retirada del present punt de l’ordre del dia.

5. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import de
81.136,65 €, per a la pròrroga de contractació d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL). Exp. FOM 5_2-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 27 de juliol de 2017 va presentar una sol·licitud de
subvenció per portar a terme el Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local AODL, d’acord la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local. L’acord va ser aprovat per la Junta de
Govern Local, en sessió del dia 10 de novembre de 2017.
En data 27 de setembre de 2017 Foment de Terrassa, SA presenta desestiment
parcial de la sol·licitud de pròrroga d’AODL per un import de 27.045,55 €
En data 26 d’octubre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la pròrroga d’agents
d’ocupació i desenvolupament local per un import de 108.182,20 €
En data 21 de desembre de 2017 Foment de Terrassa, SA presenta renúncia parcial
de la subvenció de pròrroga d’AODL per un import de 27.045,55 €.
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En data 22 de desembre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya
aprova la resolució d’acceptació de la renúncia parcial presentada, modificant l’import
de la subvenció que queda establerta en 81.136,65 euros.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
27 de desembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017 proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R D S:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de
la subvenció de 81.136,65 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la
contractació de agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2017,
amb un cost total de 138.582,49 €.
SEGON. Prendre coneixement que l’import de 17.618,44€ anirà a càrrec de l’operació
201700288506, l’import de 19.913,70€ anirà a càrrec de l’operació 2017288507 i la
resta per import de 19.913,70€, fins arribar a l’import de 57.445,84€ de
confinançament, anirà amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.,i a les
previsions per a l’exercici 2018.

6. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per la gestió del
Programa Treball i Formació, per un import de 1.936.584,20 €. Exp. FOM 5_3-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 5 d’octubre de 2017 va presentar una sol·licitud de
subvenció per portar a terme el Programa Treball i Formació 2017 adreçat a la
contractació de les persones aturades amb més dificultats d’inserció laboral. L’acord
va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de novembre de
2017.
En data 23 de novembre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució d'atorgament de la subvenció regulada per l'Ordre TSF/296/2016,
de 2 de novembre, i la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
29 de novembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
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En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017 proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R DS :
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 i formació
de 140 persones en situació d’atur i amb dificultats d’inserció i tres tècnics/ques per a
la gestió del projecte, per un import de 1.936.584,20€
SEGON. L’import 185.683,72 € corresponent a les despeses no subvencionables de
les línies PANP, PRMI i DONA de personal de plans d’ocupació es carregaran a les
diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
TERCER. L’import 36.662,88€ corresponent a les despeses no subvencionables de la
Línia COOR anirà a càrrec de Foment de Terrassa, S.A.
QUART. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als
Ens i Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

7. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització
del Programa “UBICAT”, per un import de 88.760 €. Exp. FOM 5_1-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Foment de Terrassa, SA en data 6 de novembre de 2017 va presentar una sol·licitud
de subvenció per portar a terme el Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i
suport ocupacional per a la inclusió social d’acord la Resolució TSF/2426/2017, d’11
d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció
i suport ocupacional per a la inclusió social. L’acord va ser aprovat per la Junta de
Govern Local, en sessió del dia 24 de novembre de 2017.
En data 18 de desembre de 2017 la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
aprovat la resolució d’atorgament definitiva de la convocatòria de subvencions per a la
realització del Programa “UBICAT” per un import de 88.760,00€.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data
21 de desembre de 2017, s’informa de la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel
Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 10222 d’1 de desembre de 2017, proposa a la
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents
A C O R D S:
PRIMER. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de
la subvenció de vuitanta-vuit mil set-cents seixanta euros (88.760,00 €) atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 18 de desembre de
2017, per a la realització del Programa “UBICAT”.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa SA, hi ha previsió econòmica
suficient per cobrir el finançament de la subvenció acceptada.

8. Aprovar la presentació de les sol·licituds a la convocatòria del “Catàleg de
Serveis 2018“ del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona, dels serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació. Exp. ARE 5_7-2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de desembre de 2017 ha
aprovat el Catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos tècnics,
econòmics i materials. El referit règim regulador preveu que la concessió d’un recurs
inclòs en el catàleg de l’any 2018 s’inicia a instància de l’ens destinatari mitjançant la
presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa, a excepció dels recursos
consistents en fons de prestació.
L’adhesió a la Xarxa s’entendrà realitzada pel sol fet de la seva concurrència.
El Catàleg de Serveis 2018, que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals
diferents línies de subvenció en diferents àmbits com són la promoció econòmica, i
atenció a les persones.
Atès que l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació gestiona
programes, activitats i serveis que es corresponen amb les línies de subvenció del
Catàleg, es proposa sol·licitar subvenció per a diferents accions, per un import total de
431.309,60 € per a projectes amb un cost global de 518.682,00 €.
En el cas que la Diputació de Barcelona no concedeixi els imports dels recursos
econòmics sol·licitats, els serveis reformularan el cost total de l’actuació en funció del
recurs econòmic realment atorgat i es realitzaran les retencions de crèdits i imputació
de personal definitius.
La Cap de Gestió Econòmica, Planificació i Projectes ha emès informe favorable per la
tramitació de la sol·licitud en data 25 de gener de 2018.
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D’acord amb aquests antecedents, com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, fent ús de les atribucions legalment
conferides per l’Alcaldia-Presidència mitjançant el Decret núm. 10222 d’1 de desembre
de 2017,
ACORDS
PRIMER. Aprovar la presentació de les sol·licituds a la convocatòria del “Catàleg de
Serveis 2018“ del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona, dels serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació.
SEGON. Notificar el contingut dels presents acords a Foment de Terrassa, SA i als
Ens i Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.
9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les nou hores i cinquanta minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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