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El vuit de juny 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 Lluís Soria Suárez, com a
interventor general accidental.
La present sessió 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.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 25 de maig de 2018 (09/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 25 de maig de 2018
(09/2018), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar definitivament el projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. COAP 16/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de
Terrassa” redactat el 30 d’octubre de 2017, a petició del servei de Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa, per l’arquitecte Jordi Llongueras Torrent de
Zazar Arquitectura, SLP, neix de la necessitat de fer accessible l’edifici consistorial situat
al Raval de Montserrat, 14.
La unió de dos habitatges al cos principal de l’ajuntament provoca diferències de cota
entre els forjats. Aquesta diferència es va salvar mitjançant la construcció d’escales i
rampes que no compleixen els actuals requisits d’accessibilitat. L’ús i la funcionalitat del
consistori obliga a transformar i adequar els espais per tal de garantir un accés:
accessible, senzill i còmode, segons normatives, a tots els seus espais.
L’objecte del “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de l’Ajuntament
de Terrassa” és el de satisfer les necessitats d’accessibilitat que li manquen a l’actual
edifici consistorial de Terrassa, situat al Raval de Montserrat 14 de Terrassa. Per a la
intervenció a realitzar en aquest edifici es garantirà l’acompliment de tots els paràmetres
contemplats a les normatives d’àmbit estatal, autonòmic i local en temes d’accessibilitats,
així com tots els paràmetres derivats de la intervenció exterior des de l’edifici.
Els principals trets d’aquest projecte són la comprovació i aixecament dels plànols
existents del consistori. Es comprovaran les distribucions, acotacions i alçades dels
espais per tal de garantir que la proposta encaixa amb la distribució real de l’edifici. La
intervenció per a solucionar l’accessibilitat al vestíbul central. Es soluciona l’accessibilitat
fins a la sala de plens i la de govern, es crea un nou recorregut accessible que garanteix
l’accés al públic i privat a aquestes zones de l’Ajuntament de Terrassa situats a la planta
primera. Es dona solució a la manca de nucli de banys que dona servei a les diferents
zones del mateix nivell i es realitza connexió accessible entre ells. Es fa accessible, des
de la plaça de l’Ajuntament de Terrassa, l’àrea de comunicació i premsa. S’incorporen
sistemes de senyalització per a persones invidents a les zones públiques de l’edifici.
II.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 16 de març de
2018, va disposar aprovar inicialment el “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Terrassa” amb un pressupost d’execució material de
dos-cents vuitanta-nou mil cent quaranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims
(289.142,25 €), un pressupost de contractació, IVA exclòs, de tres-cents quarantaquatre mil setanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (344.079,28 €) i un pressupost de
contractació, IVA inclòs, de quatre-cents setze mil tres-cents trenta-cinc euros amb
noranta-tres cèntims (416.335,93 €). El termini previst d’execució de les obres és de
sis (6) mesos.
El document ha estat sotmès al tràmit preceptiu d’informació al públic i, una vegada
finalitzat el termini previst a l’efecte no consta que s’hagi presentat cap al·legació
contra el document aprovat inicialment, segons es desprèn del certificat emès pel
Secretari General de la Corporació que obra a l’expedient.
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La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
L’alcalde - president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i decret
número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta matèria a
la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar definitivament el “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Terrassa”, redactat el 30 d’octubre de 2017 per
l’arquitecte Jordi Llongueras Torrent de Zazar Arquitectura, SLP, amb un pressupost
d’execució material de dos-cents vuitanta-nou mil cent quaranta-dos euros amb vint-icinc cèntims (289.142,25 €), un pressupost de contractació, IVA exclòs, de tres-cents
quaranta-quatre mil setanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (344.079,28 €) i de quatrecents setze mil tres-cents trenta-cinc euros amb noranta-tres cèntims (416.335,93 €), IVA
inclòs. El termini previst d’execució de les obres és de sis (6) mesos (COAP 16/2018).
SEGON.- Publicar, segons estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació definitiva d'aquest projecte, al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament (e-tauler).

3. Aprovar inicialment el “projecte d’actuacions de manteniment i millora de la
Masia Freixa”. Exp. COAP 61/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- La Masia Freixa és un edifici modernista de la ciutat de Terrassa situat al Parc de Sant
Jordi, al barri de Ca n’Aurell. Construïda el 1896, va ser pensada originalment com a
fàbrica de filats i va ser reformada entre el 1907 i el 1896 per Lluís Muncunill i Parellada,
que la va transformar en la residència familiar de l’industrial tèxtil Josep Freixa.
L’arquitecte la va convertir en una de les joies del modernisme terrassenc, amb la seva
estructura d’arcs i voltes d’inspiració gaudiniana i els murs pintats de blanc, d’on
sobresurt una torre de guaita.
El mes de febrer de 2011 l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori va redactar un
document de Diagnosi i Proposta de Rehabilitació de la Masia Freixa, on va recollir de
manera exhaustiva la situació de tots els elements constructius i instal·lacions de l’edifici
catalogat. Entre 2011 i 2017 es van realitzar obres de conservació per resoldre les
deficiències que recollia aquest document.
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Actualment l’estat de la Masia Freixa és, en general correcte, però presenta algunes
deficiències que cal reparar, ocasionades pel pas del temps. Les obres necessàries per
resoldre-les es consideren obres de manteniment.
El projecte no pretén resoldre la totalitat de les deficiències detectades, sinó que es
centra en les que tenen un caràcter més urgent per tractar-se d’elements que presenten
un estat de degradació més avançat.
Donat l’elevat pressupost de les obres, el projecte es divideix en quatre fases
independents, cadascuna de les quals pot ser lliurada a l’ús públic general de forma
separada.
II.- L’objecte del “Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa” és
la definició geomètrica, constructiva i de materials, així com totes les actuacions
necessàries per concretar l’execució de les actuacions de manteniment i millora de la
masia Freixa, junt a la valoració de les obres necessàries per a l’execució del projecte.
Les obres previstes a cadascuna de les quatre fases són les següents:
-Fase 1: Actuacions en fusteries exteriors. Inclou tasques de conservació i
manteniment així com la reparació de les fusteries afectades per les humitats i de les
persianes de llibret trencades. Per resoldre definitivament els problemes d’entrada
d’aigua a través de les fusteries cal recréixer els ampits d’algunes finestres. També es
restituiran els mecanismes originals d’obertura d’algunes finestres amb contrapesos i
es recuperaran dues fusteries tapiades situades a la planta segona. Tanmateix,
contempla les reparacions estructurals necessàries descrites a l’informe presentat per
BBG estructures, recerca i rehabilitació, SLP.
Pel que fa a les reparacions estructurals es preveu reforçar tres cantonades del sostre
de la planta primera. Aquesta fase també inclou treballs complementaris com ara el
pintat d’estances i la perllongació de la solució d’acabat de la coberta per
impermeabilitzar els ampits d’algunes finestres.
-Fase 2: Urbanització de l’espai exterior. Contempla la millora de la xarxa de
sanejament de la masia, que inclou la substitució dels col·lectors que connecten amb
la xarxa de clavegueram pública. També es substituirà el paviment exterior i les peces
del bordó, reposant el junt característic, per garantir una imatge homogènia. Es
mantindrà el muret de l’era i es faran reparacions puntuals. També es pintarà la façana
de l’edifici.
-Fase 3: Preveu l’actuació de millora consistent en l’obertura d’una finestra que permeti
contemplar les encavallades de fusta de l’antiga coberta. També es graparà la fissura
existent a la caixa d’escala. Inclou actuacions complementàries de neteja i desinfecció
dels dos espais de sotacoberta i pintat d’espais interiors.
-Fase 4: Està destinada a actuacions de millora de la torre de la masia i la sala de
dipòsits. A la torre es col·locarà una nova barana, que no serà visible des de l’ull
d’escala. A la sala de dipòsits s’enderrocaran els envans existents. Es repassarà la
impermeabilització de les terrasses i es faran millores a la instal·lació elèctrica de la
torre, consistents en la retirada d’instal·lacions obsoletes i la substitució de
mecanismes.
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III.- El “Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa” té un
pressupost d’execució material de tres-cents nou mil sis-cents quaranta-un euros amb
trenta-un cèntims (309.641,31 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs de trescents seixanta-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb setze cèntims (368.473,16 €)
i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de quatre-cents quaranta-cinc mil vuitcents cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (445.852,52 €), dividit en quatre
fases de la següent manera:
-Fase 1: Amb un pressupost d’execució material de cent trenta-dos mil dos-cents dos
euros amb trenta-tres cèntims (132.202,33 €), un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de cent cinquanta-set mil tres-cents vint euros amb setanta-set cèntims
(157.320,77 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent noranta mil trescents cinquanta-vuit euros amb tretze cèntims (190.358,13 €)
-Fase 2: Amb un pressupost d’execució material de cent tretze mil nou-cents set euros
amb seixanta-dos cèntims (113.907,62 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs
de cent trenta-cinc mil cinc-cents cinquanta euros amb set cèntims (135.550,07 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent seixanta-quatre mil quinze euros amb
cinquanta-vuit cèntims (164.015,58 €)
-Fase 3: Amb un pressupost d’execució material de vint mil set-cents cinquanta-nou
euros amb disset cèntims (20.759,17 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs
de vint-i-quatre mil set-cents tres euros amb quaranta-un cèntims(24.703,41 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de vint-i-nou mil vuit-cents noranta-un euros
amb tretze cèntims (29.891,13 €)
-Fase 4: Amb un pressupost d’execució material de quaranta-dos mil set-cents setantados euros amb dinou cèntims (42.772,19 €), un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de cinquanta mil vuit-cents noranta-vuit euros amb noranta-un cèntims (50.898,91
€) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de seixanta-un mil cinc-cents vuitantaset euros amb seixanta-vuit cèntims (61.587,68 €)
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document
de data 24 de maig de 2018, en el que informen favorablement sobre l’aprovació inicial
del “Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa”, per tant es pot
considerar que la documentació del projecte assoleix el nivell de contingut i concreció
adequats en relació a les característiques i l'abast del projecte, i que consta de
documentació gràfica i escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior
execució de les obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò
disposat en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut
mínim del projecte d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret
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legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la
Masia Freixa” amb un pressupost d’execució material de tres-cents nou mil sis-cents
quaranta-un euros amb trenta-un cèntims (309.641,31 €), un pressupost de contractació
amb IVA exclòs de tres-cents seixanta-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb setze
cèntims (368.473,16 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de quatre-cents
quaranta-cinc mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (445.852,52
€), dividit en quatre fases de la següent manera:
-Fase 1: Amb un pressupost d’execució material de cent trenta-dos mil dos-cents dos
euros amb trenta-tres cèntims (132.202,33 €), un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de cent cinquanta-set mil tres-cents vint euros amb setanta-set cèntims
(157.320,77 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent noranta mil trescents cinquanta-vuit euros amb tretze cèntims (190.358,13 €)
-Fase 2: Amb un pressupost d’execució material de cent tretze mil nou-cents set euros
amb seixanta-dos cèntims (113.907,62 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs
de cent trenta-cinc mil cinc-cents cinquanta euros amb set cèntims (135.550,07 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de cent seixanta-quatre mil quinze euros amb
cinquanta-vuit cèntims (164.015,58 €)
-Fase 3: Amb un pressupost d’execució material de vint mil set-cents cinquanta-nou
euros amb disset cèntims (20.759,17 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs
de vint-i-quatre mil set-cents tres euros amb quaranta-un cèntims(24.703,41 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de vint-i-nou mil vuit-cents noranta-un euros
amb tretze cèntims (29.891,13 €)
-Fase 4: Amb un pressupost d’execució material de quaranta-dos mil set-cents setantados euros amb dinou cèntims (42.772,19 €), un pressupost de contractació amb IVA
exclòs de cinquanta mil vuit-cents noranta-vuit euros amb noranta-un cèntims (50.898,91
€) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de seixanta-un mil cinc-cents vuitantaset euros amb seixanta-vuit cèntims (61.587,68 €)
SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), considerant-se que si no es
presenten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
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4. Donar compte de la resolució número 3887, de 8 de maig de 2018, que disposa
la modificació del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa i el CTGV
TERRASSA, SLU per a l’execució i finançament de les mesures de l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada per un nou establiment comercial a
Terrassa.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 3887, de 8 de
maig de 2018:
El 10 de maig de 2016 es va signar el conveni entre Ajuntament de Terrassa i CTGV
TERRASSA, SLU per a l’execució i finançament de les mesures de l’estudi d’avaluació
de la mobilitat generada d’un nou establiment comercial a Terrassa, situat dins de l’illa
delimitada per l’avinguda del Vallès a l’est, el carrer Navarra al nord, l’avinguda de les
Nacions a l’est, i el carrer Cantàbria al sud, situat al sector AT2 Montserrat.
L’acord Quart del conveni recollia que l’empresa CTGV s’havia de fer-se càrrec
íntegrament dels imports continguts en el conveni, que inclouen el finançament de les
mesures infraestructurals incorporades al projecte constructiu i el finançament del cost
de l’increment del servei de transport públic.
El finançament de l’increment de servei es va estipular segons la fórmula definida a
l’annex 4 del Decret 344/2016 de 19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada.
El valor resultant de l’aplicació d’aquesta fórmula va ser de 227.960,70 € que
corresponia al cost total del dèficit del servei durant els 10 anys de durada del conveni.
L’import anterior inclou actualitzacions d’IPC.
El Servei de Mobilitat havia d’emetre un informe anual on es definiria l’import que el
promotor hauria de cobrir, tenint en consideració l’increment real del servei realitzat i
l’actualització de l’import amb l’IPC corresponent al mes de gener de l’any en curs.
Aquest import actualitzat anualment s’havia d’aprovar per resolució.
Des del 24 de novembre de 2017, l’empresa CTGV ja no es titular de l’establiment
comercial pel que, en el cas de no modificar el conveni, l’Ajuntament tindria una
interlocució durant 10 anys (per fixar el servei de transport públic anual) amb una
empresa que ni tindria cap tipus de vinculació amb el sector comercial receptor
d’aquest servei públic.
Es considera que aquest avançament de l’import no es lesiu per l’Ajuntament donat
que, tot i que la hipòtesis de IPC utilitzada pugues resultar inferior a la real, el
pagament avançat permet a l’Ajuntament obtenir rendiment d’aquets diners durant tot
el període i evita possibles riscos d’impagament a futur per part de l’empresa CTGV.
L’import total abonar serà de: 258.641,52 €, dels quals:
• 27.066,93 € corresponent al cost del servei des de 1/12/2017 fins el
31/12/2018 i que es farà efectiu mitjançant pagament a l’operador Transports
Municipals d’Egara, S.A., prèvia emissió de factura per part d’aquest a nom de
CTGV.
• 231.574,59 € corresponen al període des de 1/1/2019 fins 30/11/2027.
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El primer import de 27.066,93 es farà efectiu mitjançant pagament a l’operador
Transports Municipals d’Egara, S.A., prèvia emissió de factura per part d’aquest a
nom de CTGV.
El segon import de 231.574,59 €, corresponent al període de gener 2019-novembre
2027, es farà efectiu a l’Ajuntament mitjançant pagament al compte de l’Ajuntament
que es faciliti a CTGV i serà efectuat durant el segon trimestre de 2018.
Aquest ingrés anticipat quedarà afectat pel pagament al gestor del servei de transport
públic urbà col·lectiu de Terrassa en concepte de cost anual del servei objecte del
present conveni fins el novembre de l’any 2027.
Vist l’informe emès per la Directora de Serveis de Mobilitat en data 19 de març de
2018.
L’Alcalde- President, mitjançant decret número 10222 de 1 de desembre de 2017,
delegà les atribucions en matèria de mobilitat, trànsit i transports en el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Per tot això, i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació de l’acord Quart del conveni entre
l’Ajuntament de Terrassa i “CTGV TERRASSA, SLU” relatiu a l’import i finançament de
l’increment de servei de transport públic d’autobusos donant la possibilitat a l’empresa
d’efectuar un únic pagament de la suma total de les quantitats estipulades per
cadascun dels anys de vigència del conveni corregides amb una estimació de l’Índex
General Nacional del Sistema de Preus al Consum (IPC) pels propers 9 anys, amb un
supòsit d’IPC anual del 2%, superior a la mitjana dels 10 anys precedents, que
equivaldria a un 1,25%, no suposant aquesta variació cap alteració substancial del
contingut del conveni.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
TERCER. Notificar els acords presents a “CTGV TERRASSA, SLU”.

5. Donar compte del decret número 4318, de 18 de maig de 2018 que accepta
conjuntament amb els Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal,
l’atorgament de la subvenció atorgada per al desenvolupament del “FentXarxa:
foment de l’ocupació sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” per un import de
433.544,09 €.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 4318, de 18 de
maig 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.
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En data 22 de gener l’Alcalde aprova el Decret núm. 610 per a la presentació de la
sol·licitud a dita convocatòria.
El 12 d’abril de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà
l’atorgament de la subvenció en regim de concurrència competitiva al projecte
“FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” liderat per
l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del
Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació a la industrial local, per un import de
quatre-cents trenta tres mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb nou cèntims
(433.544,09 €) i que es desglossa de la forma següent:
% sobre
total
pressupost
Aportació
69.372,83 €
48,00

Terrassa

Cost total
277.491,33 €

Subvenció
atorgada
208.118,49 €

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 €

433.544,09 €

144.514,70 €

100,00

Atès que el termini d’acceptació de la subvenció finalitza el 22 de maig i que la propera
Junta de Govern es celebra el proper dia 25 de maig, ens trobem amb la necessitat de
tramitar aquest expedient amb caràcter d’urgència per tal de no perdre la subvenció.
La Directora dels Serveis d’Ocupació i Formació ha emès un informe, en data 27
d’abril de 2018, en el que justifica la procedència de l’acceptació de la subvenció
esmentada.
D’acord amb aquests antecedents, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les
atribucions que té legalment conferides
DECRETA:
PRIMER. Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per a
l’acceptació de la subvenció referida al punt segon d’aquest decret.
SEGON. Acceptar, conjuntament amb els Ajuntaments de Rubí, Barbera del Vallès i
Castellbisbal, l’atorgament de la subvenció atorgada per l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local - Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del “FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic, farmacèutic,
plàstic i afins” per un import de quatre-cents trenta tres mil cinc-cents quaranta-quatre
euros amb nou cèntims (433.544,09 €) pels anys 2018, 2019 i 2020.
TERCER. El cost total del programa és de 578.058,79. L’import de 144.514,70€
corresponent al cofinançament de l’actuació, anirà amb càrrec a les entitats
participants: Ajuntament de Terrassa mitjançant la Societat Municipal Foment de
Terrassa, SA (69.372,83€), Ajuntament de Rubí (27.462,50€), Ajuntament de Barberà
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del Vallès (31.089,37€) i l’Ajuntament de Castellbisbal (16.590,00€).
QUART. Determinar que la gestió del projecte correspon a la Societat Mercantil de
capital íntegrament municipal Foment de Terrassa, SA. atenent als serveis i activitats
respecte els que li correspon la prestació en règim de gestió directa, així com el
caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de Terrassa de que disposa, als efectes del que
preveu la normativa de contractes del sector públic, d’acord amb el que preveuen els
articles primer i tercer dels seus estatuts socials.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern
Local.
SISÈ. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

6. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, referent al
Catàleg de Serveis del 2018. Exp. GADMI 06/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
En relació a l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de governs locals 20162019, per a projectes desenvolupats pels serveis de Cultura, Esports, Comerç,
Relacions europees i internacionals, Projecció de la Ciutat, Innovació, i Educació.
Fets
1. D’acord amb la resolució 966 de data 29 de gener de 2018, ratificada per la Junta
de Govern Local en sessió del dia 16 de febrer de 2018, es va tramitar, mitjançant el
Portal de Tràmits, les sol·licituds a la Diputació de Barcelona de suport econòmic per a
diversos serveis i activitats de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018 va
aprovar la concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i ha estat publicat
al BOP en data 7/05/2018. Entre altres, hi ha la relació d’ajuts concedits als serveis
d’aquesta àrea esmentada.
3. Dades específiques de les subvencions :
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Projecte Subvencionat DIPUTACIO
2018

Pressupost
inicial
modificat

Import
sol·licitat

SERVEI DE CULTURA
Mapping “Els tresors de la Seu
d’Ègara

IMPORT
ATORGAT

Ingressos
previstos

Diferencial
pressupost
ingressosatorgat

5.500,00
20.800,00

10.400,00

SERVEI D’ESPORTS

5.500,00

8.700,00

-3.200,00

20.441,13

Activitats esportives locals:
esdeveniments i programes
esportius

75.696,22

20.000,00

10.000,00

8.000,00

+2.000,00

Proj. singular: dinamització esportiva
als barris Montserrat i Vilardell

21.495,73

6.000,00

5.000,00

0,00

+5.000,00

17.025,58

3.000,00

3.000,00

0,00

+3.000,00

2.952,00

2.952,00

2.441,13

0,00

+2.441,13

Esdeveniment esportiu “Gran premi
Diputació de Barcelona”
Millora material inventariable
equipaments esportius (cistelles
bàsquet, joc porteries,...)

SERVEI DE COMERÇ
Fira Modernista Terrassa 2018

34.000,00
125.400,00

15.000,00

10.000,00

8.000,00

+2.000,00

52.000,00

26.000,00

24.000,00

0,00

+24.000,00

Fira de l’oliva

12.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Fira de l’esport

10.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Suport en la gestió de la
dinamització en centres comercias
urbans ( 6 centres)
- Terrassa Centre (5.000 €)
- Terrassa Nord (5.000 €)
- Eix Comercial de Sant Pere (5.000
€)
- Ca n’Anglada (4.000 €)
- Ca n’Aurell (5.000 €)
- La Maurina – (0,-)
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Mercats municipals: acció de
foment: Senyalització promocional
del Mercat de Sant Pere (Annex 3)

Mercats municipals: acció de
foment: Millora dels mòduls exteriors
del Mercat de Sant Pere (Annex 3)

4.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

-1.156,80

0,00

+2.800,00

SERVEI DE RELACIONS
EUROPEES I INTERNACIONALS
Actuacions per celebrar el “Dia
d’Europa” a Terrassa

3.343,20
7.960,00

5.572,00

SERVEI DE PROJECCIÓ DE LA
CIUTAT
Estratègia per reforçar la implicació
dels agents locals i ciutadania en la
implementació del Pla
Internacionalització de Terrassa

2.800,00

10.000,00

7.000,00

SERVEI D'INNOVACIÓ
Centres locals de serveis a les
empreses. Consolidació empresarial
CLSE

3.343,20

2.800,00

180.000,00

300.000,00

225.000,00

180.000,00

115.000,00

+65.000,00

Projectes singulars dinamització
teixit productiu –“Compra pública
innovadora” (Annex 6)

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Estratègies per al desenvolupament
econòmic local: “Pla de la Innovació
social de Terrassa”

66.666,67

40.000,00

0,00

0,00

0,00

45.081,00

-20.267,00

SERVEI D’EDUCACIÓ
Funcionament d’Escoles Municipals
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Orientació, transicions educatives i
FP
TOTAL ÀREA

86.857,80

43.428,90

30.415,00

30.000,00

+415,00

1.305.558,19

665.704,99

301.313,33

219.281,00

+82.032,33

4. Dades genèriques de les subvencions :
Sol·licitud: resolució 966 de data 29 de gener de 2018, ratificada per la Junta de
Govern Local en sessió del dia 16 de febrer de 2018
Import total sol·licitat: 665.704,99 €
Import total atorgat: 301.313,33 €
Generació de crèdit: es sol·licitarà la generació de crèdit , d’acord a informes
corresponents
Aportació municipal: veure explicació en informe-fitxes econòmiques
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
Forma de cobrament: Prèvia justificació 100%, excepte: Esports i Innovació:
- Els recursos del Servei d’Esports tindrà un pagament avançat del 75% de la
totalitat de l’ajut.
- El recurs del Servei d’Innovació tindrà un pagament avançat del 85% de la
totalitat de l’ajut.
Termini de justificació: 31 de març de 2019
Vist l’informe tècnic emès per la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de
la ciutat en data 28 de maig de 2018.
Fonaments de dret
1. Annex V de les Bases d’Execució del Pressupost 2018
2. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
3. Catàleg de Serveis 2018 i el seu règim regulador
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018 va
aprovar la concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i la seva
publicació al BOP en data 7 de maig de 2018
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques
6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i el RD 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
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7. Decret de l’Alcaldia-Presidència número 10222, d’1 de desembre de 2017, de
delegació de competències.
Aquesta tinença d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents :
ACORDS
PRIMER. Rectificar l’error de la resolució número 966, de 29 de gener de 2018, i
ratificada per la Junta de Govern en sessió de 16 de febrer d’enguany, en el punt
SEGON, i
allà on diu
SERVEI D’EDUCACIÓ
18129-Funcionament d’Escoles
Municipals
18175-Orientació, transicions
educatives i FP

TOTAL

430.704,19

215.352,09

215.352,09

46.208,00

86.857,80

43.428,90

43.428,90

44.907,00

1.347.055,40

680.304,99

666.750,41

235.315,00

430.704,19

215.352,09

215.352,09

45.081,00

86.857,80

43.428,90

43.428,90

30.000,00

1.347.055,40

680.304,99

666.750,41

219.281,00

ha de dir:
SERVEI D’EDUCACIÓ
18129-Funcionament d’Escoles
Municipals
18175-Orientació, transicions
educatives i FP

TOTAL

SEGON. Acceptar l’ajut econòmic de 5.500,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona
per als projectes que gestiona el Servei de Cultura, amb el detall que es relaciona:
CONCEPTE
Mapping “Els tresors de la Seu
d’Ègara

PRESSUPOST
INICIAL modificat

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

20.800,00

10.400,00

5.500,00

TERCER. Acceptar el suport econòmic de 20.441,13 € atorgat per la Diputació de
Barcelona per als projectes que gestiona el Servei d’Esports, amb el detall que es
relaciona:
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CONCEPTE
Activitats esportives locals:
esdeveniments i programes
esportius
Proj. singular: dinamització
esportiva als barris Montserrat i
Vilardell
Esdeveniment esportiu “Gran
premi Diputació de Barcelona”
Millora material inventariable
equipaments esportius (cistelles
bàsquet, joc porteries,...)

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

75.696,22

20.000,00

10.000,00

21.495,73

6.000,00

5.000,00

17.025,58

3.000,00

3.000,00

2.952,00

2.952,00

2.441,13

QUART. Acceptar el suport econòmic de 34.000,00 € atorgat pel la Diputació de
Barcelona per als projectes que gestiona el Servei de Comerç, amb el detall que es
relaciona:
CONCEPTE

Fira Modernista Terrassa 2018

Suport en la gestió de la
dinamització en centres
comercias urbans ( 5 centres)

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

125.400,00

15.000,00

10.000,00

52.000,00

26.000,00

24.000,00

- Terrassa Centre (5.000 €)
- Terrassa Nord (5.000 €)
- Eix Comercial de Sant Pere
(5.000 €)
- Ca n’Anglada (4.000 €)
- Ca n’Aurell (5.000 €)

CINQUÈ. Acceptar el suport econòmic de 3.343,20 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el Servei de Relacions Europees i Internacionals, amb el detall que es
relaciona:

CONCEPTE

Actuacions per celebrar el “Dia
d’Europa” a Terrassa

PRESSUPOST
INICIAL
7.960,00

IMPORT
SOL·LICITAT
5.572,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA
3.343,20

SISÈ. Acceptar el suport econòmic de 2.800,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per al
projecte que gestiona el Servei de Projecció de la ciutat, amb el detall que es relaciona:
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CONCEPTE

Estratègia per reforçar la
implicació dels agents locals i
ciutadania en la implementació del
Pla Internacionalització de
Terrassa

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

10.000,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA

7.000,00

2.800,00

SETÈ. Acceptar el suport econòmic de 180.000,00 € atorgat per la Diputació de
Barcelona per al projecte que gestiona el Servei d’Innovació, amb el detall que es
relaciona:
CONCEPTE

Centres locals de serveis a les
empreses. Consolidació
empresarial CLSE

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

300.000,00

225.000,00

SUBVENCIÓ
ATORGADA

180.000,00

VUITÈ. Acceptar el suport econòmic de 55.229,00 € atorgat per la Diputació de
Barcelona per al projecte que gestiona el Servei d’Educació, amb el detall que es
relaciona:
CONCEPTE

Funcionament d’Escoles
Municipals
Orientació, transicions educatives i
FP

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

430.704,19

215.352,09

24.814,00

86.857,80

43.428,90

30.415,00

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

CODI PROGRAMA

IMPORT

Cultura – Museus

5451-33301-46100

5.500,00

Esports - Activitats

5452-34101-46100

20.441,13

Comerç – Fira Modernista

5622-43111-46100

10.000,00

Comerç – Centres comercials urbans.

5622-43903-46100

24.000,00

Rel. Europees i Internacionals

5752-43901-46100

3.343,20
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Projecció de la Ciutat

5754-49206-46100

2.800,00

Innovació – Consolidació empresarial

5753-49204-46100

180.000,00

Educació- Funcionament Escoles
Municipal

5422-32403-46100

24.814,00

Educació- Orientació, transicions
educatives i FP

5422-32002-46100

30.415,00

DESÈ. Adscriure el personal següent als projectes subvencionats per la Diputació de
Barcelona descrits en els apartats anteriors, amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible i en el ben entès de què aquest
personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament dels projectes:

Servei gestor del
projecte
ESPORTS

Projectes
Activitats i
esdeveniments
esportius

Lloc de treball
Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives

19 %
2%

-Projecte singular

Diversos responsables d’equipaments
esportius

Centres Locals
Serveis Empreses

Tècnic mig (NR 12)
Tècnic especialista B/C (NR 10)

EDUCACIÓ

Funcionament
escoles municipals

5 Professors (NR 13)
1 Professor (NR 13)
6 Professors (NR12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)
1 Professor (NR 12)

EDUCACIÓ

Orientació,
transicions
educatives i FP

Director Serveis (NR 25)
Cap FP (NR 21)
Tècnica gestió (NR 12)
Tècnica gestió (NR 12)
Tècnica gestió (NR 9)
Tècnica gestió (NR 9)
Administrtiva (NR 9)
Especialista (NR 10)

INNOVACIÓ

%

13 %

100%
8,22%
100%
74,29%
100%
68,57%
68,27%
71,43%
10%
20%
20%
10%
20%
10%
10%
100%

L’adscripció d’aquest personal i el percentatge de dedicació és susceptible de canvi
en funció del desenvolupament del projecte.
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7. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores, 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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