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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

13/2018

7 SETEMBRE 2018

Membres assistents
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig

El set de setembre 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.

Gracia García Matute
Manuel Giménez Guardia
Javier García Romero

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 Félix Gómez Munné, com a
interventor general.

Eva Candela López
Adrián Sánchez Morales
Jordi Rueda Muñoz
Altres assistents
Óscar González Ballesteros

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.

Félix Gómez Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 13 de juliol de 2018 (12/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 13 de juliol de 2018 (12/2018),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la resolució núm. 6840 de 30 de juliol de 2018, per sol·licitar al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya subvencions per import
total de 620.563,43€, en el marc de la convocatòria per a l’execució d’obres de
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni
2018-2020. Exp. SUBV 03/2018
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 6840, de
30 de juliol de 2018:
Expedient SUBV 03/2018 relatiu a la sol·licitud de subvencions al departament de
cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020.
Fets
1. Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
adoptat en la sessió d’11 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la tercera convocatòria
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit
del patrimoni cultural, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles
de notable valor cultural per al trienni 2018-2020.
2. Resolució CLT/1702/2018, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’11 de juliol de
2018.
3. El servei de Patrimoni i Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
de l’Ajuntament de Terrassa gestiona recursos de l’àmbit del patrimoni cultural.
4. Vistes les necessitats d’actuacions de millores en àmbit del patrimoni cultural, el
servei de Patrimoni i Manteniment ha fet les propostes de projectes d’actuacions
següents:
Descripció
Projecte
d’actuacions
de
manteniment i millora a la Masia
Freixa

281.836,94 €

Import sol·licitat
subvenció
197.285,85 €

Projecte executiu de rehabilitació
de les llanternes de la Sala
Muncunill

241.061,96 €

168.743,37 €

72.318,59 €

Projecte per a la consolidació i
reforma del Castell Cartoixa de
Terrassa. Fase 1

285.714,00 €

199.999,80 €

85.714,20 €

Memòria valorada per a la
rehabilitació dels sostres del
soterrani de la Casa Alegre de
Sagrera

77.906,31 €

54.534,41 €

23.371,90 €
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Totals

886.519,21 €

620.563,43 €

265.955,78 €

Disponibilitat pressupostària: l’aportació municipal es cobrirà amb càrrec al pressupost
municipal d’inversions de l’any 2020.

Fonaments de dret
1. Resolució CLT/1702/2018, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020.
2. Resolució CLT/40/2018, de 12 de de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en
l’àmbit del patrimoni cultural.
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia 10222 d’1 de desembre de 2017.
Per tot això, resolc:
1. SOL·LICITAR al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
subvencions per un import total de 620.563,43 €, en el marc de la convocatòria per
a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor
cultural per al trienni 2018-2020.
2. Tramitar a la Junta de Govern per a la seva ratificació

3. Acceptar la subvenció de 137.922€ del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, per al projecte OH, SÍ! OCI ALTERNATIU AL CONSUM DE
DROGUES a executar durant l’any 2018. Exp. INSU 02/2018
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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Expedient INSU 02/2018 , referent a l’acceptació d’una subvenció atorgada pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a Programes de Prevenció de les
Drogodependències
Fets
1. Mitjançant resolució núm. 884, de 25 de gener de 2018, aprovada per la Junta de
Govern Local de 16 de febrer de 2018, es va sol·licitar una subvenció de 172.450,- € al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per al projecte Oh sí! Oci
alternatiu al consum de drogues.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha notificat l’atorgament
d’una subvenció per un import total de 137.922,-€.
3. Dades de la subvenció
Servei responsable del projecte: Salut i Comunitat; Joventut i Lleure; Esports
Termini d’execució: De l’1 d’octubre 2017 a 30 de setembre 2018
Sol·licitud: Resolució 884, de 25/01/2018, aprovada per la Junta de Govern de
16/02/2018
Sistema de cobrament: Únic pagament prèvia presentació de la certificació de
previsió de despesa i projecte adaptat. Aquesta documentació es va presentar el
28/05/2018
Pressupost total de l’activitat subvencionada: 244.122.- €.
Import sol·licitat: 172.450.- €
Import atorgat: 137.922,- €
Aportació municipal: 106.200,00 €.
Ingrés previst al pressupost municipal: No previst.
El pressupost inicial era de 278.710,- €. Amb data 1 de juny de 2018, s’adapta el
pressupost a la menor subvenció atorgada mitjançant el Certificat de Previsió de
Despesa ajustat a la subvenció proposada.
Termini de justificació: 31 d’octubre de 2018
Disponibilitat pressupostària:
Servei

Pressupost
(veure detall als
documents
adjunts)

Salut i Comunitat
Esports
Joventut

24.954,66
60.450,00
158.717,34

Finançament
PNSD
20.757,34
33.400,00
83.764,66

Aportació
municipal
4.197,32
27.050,00
74.952,68

4. Personal elegible adscrit al projecte subvencionat: Les despeses de capítol 1 no
són elegibles.
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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, de 17 de novembre, General de Subvencions
3. Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa 2018.
4. Notificació de data 13 d’abril de resolució d’atorgament de subvencions de la
“Secretaria de Estado de Servicios, Sociales e Igualdad”, per la que es notifica
l’atorgament de les ajudes a Corporacions Locals pel desenvolupament de programes
de prevenció de les drogodependències, amb càrrec al Fons de bens decomissats pel
tràfic de drogues i altres delictes relacionats en aplicació de la Llei 17/2003, de 29 de
maig, per l’any 2016.
Per tot l’exposat anteriorment, i vist el resultat positiu de l’execució de les edicions
anteriors del programa, es fa la següent
1. Decret de nomenaments i delegacions d’alcaldia núm. 10222 d’a de desembre de
2017
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. ACCEPTAR la subvenció de 137.922,-€ del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, per al projecte OH SÍ! OCI ALTERNATIU AL CONSUM DE
DROGUES a executar durant l’any 2018, i que gestionen els el Servei de Salut
Comunitària, el Servei de Joventut i Lleure, i el Servei d’Esports.
2.- INGRESSAR l’import de 137.922.- € a les aplicacions pressupostàries següents,
en la part que s’indica:
Compte pressupostari

Import

Servei

31103.42090

20.757,34 €

Salut i Comunitat

33404.42090

83.764,66 €

Joventut

34101.42090

33.400.- €

Esports

3.- Es tramitaran els corresponents expedients de generació de crèdit, donat que la
subvenció atorgada no està prevista al pressupost municipal
No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient
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4. Aprovar el Conveni bianual de col·laboració, entre l’Ajuntament de Terrassa i
el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per el desenvolupament del cens
d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei d’Activitats Econòmiques, treballa pel
desenvolupament d’una política industrial eficaç. Per tal d’aconseguir aquests
objectius, és necessari disposar d’informació actualitzada .
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, és bàsic poder disposar de dades molt fiables i
actualitzades regularment del cens d’empreses de la ciutat així com de l’oferta de naus
industrials existent als nostres polígons.
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal té com a finalitat
principal desenvolupar projectes, programes i serveis dirigits a les persones
desocupades i emprenedores, a les empreses, i als agents públics i privats del territori
que actuen en aquest àmbit, a partir d’un model d’intervenció basat en la concertació i
cooperació territorial.
Donada la necessitat de disposar d’aquest tipus d’informació, com a base del treball de
Promoció Industrial de l’Ajuntament, i entenent que aquest la subscripció d’aquest
conveni permet donar servei als empresaris que es vulgin instal·lar a Terrassa, tenir
una aproximació sempre actualitzada del parc de naus buides dels nostres polígons i,
permet també, disposar d’aquesta informació a nivell comarcal, el que vol dir, poder
conèixer el nostre posicionament relatiu, així com poder pensar en crear elements
diferenciadors que posicionin encara més, a la nostra ciutat com una ciutat industrial,
creiem que és oportuna i necessària la subscripció d’un conveni amb el Consell
Comarcal que permeti disposar de la informació de referència, optimitzant alhora
recursos.
L’aportació econòmica anual que correspon al nostre municipi és de 2.300,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4623.43301.48900 del pressupost de l’any
2018 i la corresponent de l’any 2019.
Per informe del Director del programa de Promoció Industrial, s’informa de la
procedència d’aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració bianual.
Vist que l’Interventor General ha emès el corresponent informe.
D’acord amb aquests antecedents, el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 10222, d’1 de desembre, de 2017, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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A C O R DS :
Primer.- Aprovar la minuta del conveni bianual de col·laboració, entre l’Ajuntament de
Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per el desenvolupament del cens
d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica, que es transcriu a
continuació:
“REUNITS
D’una banda, el Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 17 de juliol de
2015, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i amb les
facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en nom i en
representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (en endavant
Consell Comarcal), assistit pel Secretari de l’entitat Sr. Josep Colell Voltas, que dóna fe
de l’acte.
D’una altra banda, el Sr. Manuel Giménez Guàrdia en qualitat de Tinent d’Alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació segons els poders recollits en el
Decret d’alcaldia núm. 10222, d’1 de desembre de 2017, actuant en nom i en
representació de l’Ajuntament de Terrassa, assistit pel Secretari de l’Ajuntament de
Terrassa, Sr. Òscar González Ballesteros.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la
representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest
conveni.
ANTECEDENTS
I.

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal té com a finalitat
principal desenvolupar projectes, programes i serveis dirigits a les persones
desocupades i emprenedores, a les empreses, i als agents públics i privats del territori
que actuen en aquest àmbit, a partir d’un model d’intervenció basat en la concertació i
cooperació territorial.

II.

Aquest model d’intervenció té com a criteris bàsics: optimitzar els recursos públics
disponibles per tal d’obtenir un millor resultat i impacte de les polítiques públiques que
es duen a terme, garantir l’accés als serveis bàsics de promoció econòmica i ocupació
per a tota la ciutadania i empreses de la comarca, i potenciar les economies d’escala i
especialitzacions sectorials d’intervenció entre els múltiples agents del territori, per tal
d’afavorir la racionalitat territorial i l’eficiència en la gestió dels recursos humans i
econòmics, equipaments i serveis que s’hi destinen.
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III.

El Plenari del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental en data 7 de juny
de 2018, va aprovar el seu Pla d’Acció 2018-2019, que inclou la mesura “Preservació i
dinamització dels espais productius”. D’acord amb el pla aprovat, el Consell Comarcal,
amb la col·laboració i participació dels ajuntaments, està desenvolupant el cens
d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica, que té per objectiu
disposar d’informació actualitzada i permanent de la situació dels espais industrials,
per millorar la seva diagnosi i coneixement, el manteniment i millora, i la dinamització i
promoció.

IV.

Per tal de regular el règim de participació i finançament d’aquestes activitats es fa
necessària la signatura de convenis de col·laboració específics amb cadascun dels
ajuntaments implicats.
En virtut del que s’ha exposat, les parts signatàries acorden les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal de regular el règim de
participació i finançament en el desenvolupament del Cens d’empreses i l’Oferta
industrial als polígons d’activitat econòmica.
El cens d’empreses és l’inventari anual dels establiments amb activitats econòmiques
donades d’alta a hisenda per a persones físiques i/o jurídiques localitzades als
polígons d’activitat econòmica.
L’oferta industrial és l’inventari permanent de les ofertes de naus i solars recollides de
portals web i/o d’empreses immobiliàries localitzades als polígons d’activitat
econòmica.
SEGONA.- Compromisos del Consell Comarcal del Vallès Occidental
El Consell Comarcal destinarà recursos propis i/o contractats expressament, tan
personals com materials, i establirà aquells convenis de col·laboració amb tercers que
siguin necessaris per a la realització de les actuacions compromeses.
El desenvolupament de les actuacions es farà en quatre àmbits de treball segons es
detalla i específica a continuació:
Cens empreses
Actualitzar la base de dades anual d’empreses, establiments i activitats
econòmiques ubicades als polígons d’activitat econòmica del municipi, amb la previsió
dels següents indicadors: CIF, Nom empresa, Adreça establiment, Municipi, Codi
Postal, Adreça principal (si/no), Anagrama o Nom comercial, CCAE, Codi IAE a 5
dígits, Data de constitució, Adreça social, Adreça activitat, Tram Empleats, Tram
Facturació, Nombre de sucursals, Superfície, Coordenada latitud i longitud, Polígon,
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Nombre activitats, Sense Impost de Societats, Estat: concurs creditors o no, Local
Afecte (magatzem o oficina).
Facilitar la base de dades anual a l’ajuntament, amb la informació deguda
complementada, abans de finalitzar l’any vigent en curs.

Oferta industrial
Actualitzar de forma permanent les ofertes de naus i solars industrials
disponibles als polígons d’activitat econòmica del municipi, amb la previsió dels
següents indicadors: Descripció de l’oferta, preu, m², enllaç a la publicació oferta,
règim d’adquisició, tipus d’immoble (nau o solar), coordenada latitud i longitud i
polígon.
Proporcionar i facilitar l’accés als ajuntaments al sistema de gestió de
continguts per tal que, si s’escau, puguin revisar i actualitzar la informació.
Difusió de la informació
Publicar la informació del cens i oferta industrial, d’acord amb els requisits que
estableix la llei de protecció de dades, en el Portal de polígons i empreses del Vallès
Occidental www.poligons.ccvoc.cat
Facilitar a l’ajuntament un enllaç url perquè pugui difondre i divulgar la
informació específica del seu municipi a la seva pàgina web.
Coordinació i implementació de millores
Facilitar recursos i assistència als ajuntaments que tinguin establerts acords
supramunicipals en matèria de promoció econòmica per a fer extensives les
actuacions en tot el seu àmbit territorial d’intervenció.
Impulsar la cooperació amb d’altres administracions públiques i entitats del
territori que disposen d’expertesa en el desenvolupament de les actuacions a realitzar,
establint, si s’escau, acords de col·laboració específics amb elles.
Coordinar la implementació de les actuacions d’acord amb les necessitats
comunes dels ajuntaments participants, organitzant les tasques, el recull, la
sistematització i la difusió de la informació.
Consolidar les metodologies de treball i sistemes d’informació de les
actuacions, apostant per la millora continua de la qualitat de les actuacions a partir
d’incorporar les propostes que es recullin dels ajuntaments.
TERCERA.- Compromisos de l’Ajuntament de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa, participarà en el desenvolupament de les actuacions,
d’acord amb les funcions que s’especifiquen a continuació:
Assistir a les reunions que el Consell Comarcal convoqui per al seguiment i
avaluació de les actuacions previstes i la metodologia a aplicar, amb una previsió de
màxim dues a l’any.
Participar a les activitats específiques que puntualment s’organitzin, sessions
de formació, presentació de treballs, o altres de característiques similars.
Participar, si s’escau, en el grups de treball específic de seguiment de les
actuacions.
Realitzar i enviar als serveis tècnics del Consell Comarcal un breu informe
anual d’avaluació de les actuacions.
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QUARTA.- Compromisos econòmics
L’Ajuntament de Terrassa per al finançament de les activitats, aportarà la quantitat
anual de 2.300,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4623.43301.48900 del
pressupost de l’any 2018 i la corresponent de l’any 2019, conforme els criteris que
s’estableixen a l’Annex I del present conveni, i d’acord amb el detall que seguidament
s’indica. A aquests efectes caldrà que l’Ajuntament aporti el document comptable
acreditatiu de l’existència de crèdit.

Actuació
Cens
d’empresa
Oferta
Industrial

Aportació
econòmica
2018

Aportació
econòmica
2019

1.300,00€

1.300 ,00€

1.000,00€

1.000,00€

L’abonament corresponent a l’any 2018 es realitzarà en el termini d’un mes des de la
signatura del present conveni, mitjançant transferència bancària al Consell Comarcal.
L’abonament corresponent a l’any 2019 es realitzarà a partir de l’1 de gener de 2019 i,
com a molt tard, el 30 d’abril del 2019.
CINQUENA.- Confidencialitat de dades personals
La recollida de dades personals, la seva incorporació a fitxers i el seu tractament
s’haurà de subjectar al que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
SISENA.- Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre
de 2019, i té la possibilitat de pròrroga per anualitats successives, fins a un màxim de
4 anys addicionals, per acord exprés d’ambdues parts amb anterioritat a la data de
venciment prevista.
En cas de que es prorrogui el present conveni, es procedirà a determinar l’aportació
econòmica resultant de la revisió de la taula annexa, per a cada anualitat, a partir de
l’actualització de la informació de referència de cada municipi.
Per a la seva actualització els indicadors de referència que es tindran en compte són,
en relació al cens d’empreses, la informació disponible en el darrer cens anual
elaborat, i per l’oferta industrial, la informació publicada el mes de maig de l’any previ
al que es prorrogui.
SETENA.- Comissió de Seguiment
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Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per dues persones delegades per
cadascuna de les entitats signants, que durà a terme el seguiment de les obligacions
previstes al Conveni i la resolució de les eventuals incidències que puguin sorgir.
VUITENA.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries donarà lloc a
la seva resolució.
NOVENA.- Resolució i interpretació.
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a.
L’acompliment dels objectius fixats.
b.
El mutu acord entre les parts.
c.
L’incompliment de les obligacions estipulades.
d.
Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes,
condicions i qualitats establerts en el conveni.
e.
Les causes assenyalades en la normativa vigent.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest
Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts.
Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació directa o
indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
DESENA.- Règim jurídic
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’establert a la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions
legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 40/2015,
de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la
resta d’ordenament de règim local aplicable.
I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.”
Segon.- Aprovar l’aportació econòmica de QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS
(4.600,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4623.43301.48900 del pressupost
del 2018, corresponent a les quotes del 2018 i 2019.
Tercer.- Satisfer el pagament corresponent a la quota del 2018, per import de DOS
MIL TRES-CENTS EUROS (2.300,00€) al Consell Comarcal del Vallés Occidental,
amb NIF P5800007F.
Quart.- Notificar el contingut d’aquests acords als interessats i als departaments que
correspongui per la seva tramitació.
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5. Propostes urgents
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de
Terrassa, SA i la Confederació Empresarial i Comarcal de Terrassa (CECOT),
amb la finalitat de desenvolupar de forma conjunta el programa “TERRASSA
APOSTA PER L’OCUPACIÓ”
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
La prolongada durada de la crisi i el baix creixement de l’activitat econòmica ha
generat, per una banda, una situació de dificultat per trobar una col•locació, fet que
implica un increment substancial del temps que una persona treballadora en situació
d’atur està inactiva, augmentant així el nombre de persones considerades en situació
d’atur de llarga durada i el nombre de persones en situació d’atur que deixen de
percebre cap tipus de prestació i/o subsidi, i, per altra banda, s’ha produït una
modificació de les característiques i circumstàncies de les persones en situació d’atur
a Catalunya.
Aquesta situació fa que per part de l’Ajuntament de Terrassa es consideri
imprescindible que les polítiques actives d’ocupació s’adrecin cada vegada més a
col·lectius específics.
Per tot això, en data 20 de setembre de 2013 es reedita el Pacte Local de l’Ocupació
de Terrassa, amb els agents socieconòmics de la ciutat, per trobar de forma
concertada una sortida a la greu situació que l’atur a Terrassa està produint.
Dins del Pacte Local de l’Ocupació, s’estableix i defineix el programa TERRASSA
APOSTA PER L’OCUPACIÓ, que te per finalitat millorar permanentment l’ocupabilitat
dels ciutadans desocupats de Terrassa, i per aquest any 2018, fer especial tractament
dels col·lectius de persones aturades amb més de 45 anys, aturats de llarga durada i
amb càrregues familiars, i altres en risc d’exclusió social.
Per informe de la gerent de la societat municipal Foment de Terrassa SA, s’informa de
la procedència d’aprovar el conveni de col·laboració.
Vist que l’Interventor General ha emès el corresponent informe.
D’acord amb aquests antecedents, el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 10222, d’1 de desembre, de 2017, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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A C O R DS :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment
de Terrassa, SA i la Confederació Empresarial i Comarcal de Terrassa (CECOT), amb
la finalitat de desenvolupar de forma conjunta el programa “TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ”, el qual es transcriu a continuació:
“REUNITS
D’una part el Sr. Alfredo Vega López, Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa.
El Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de Foment de
Terrassa, SA, NIF A-59093229, nomenat pel consell d’administració en data 12 de
febrer de 2013, i domicili a efectes de notificació a la Ctra. de Martorell, núm. 95,
08224 Terrassa (Barcelona).
D'altra, el Sr. Antoni Abad Pous, President de la Confederació Empresarial i
Comarcal de Terrassa (CECOT), amb NIF. G58195686, i amb domicili al carrer Sant
Pau 6 de Terrassa.
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal i necessària per a obligar-se en
aquest acte, d’acord amb el següent mar legal:
-

Llei 8/1987, Municipal i de règim Local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de
Catalunya.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret
887/226, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa de data 3 de maig de 2017.
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019, de data 2
de gener de 2017.
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999

MANIFESTEN
I.- Que en data 20 de setembre de 2013 es va signar el Pacte Local per a l’Ocupació
de Terrassa, entre els agents socials (CECOT, UGT i CCOO) i l’Ajuntament de
Terrassa, i dintre d’aquest àmbit s’ha aprovat el programa “Terrassa aposta per
l’ocupació”, que es un programa d’ocupació, amb la finalitat que, en un futur, totes
les persones treballadores de Terrassa puguin accedir a un lloc de feina, tant per
compte aliena, com qualsevol de les modalitats d’ocupació per compte pròpia.
El 8 de setembre de 2014 es signa el primer conveni de col·laboració entre els
signants del Pacte Local seguit de les corresponents pròrrogues per tal de
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desenvolupar de forma conjunta el programa “Terrassa aposta per l’ocupació”, amb
l’objectiu de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la ciutat des de
l’aprofitament sostenible dels recursos públics i privats, i ser una eina eficient i eficaç
per a les persones que busquen feina o la volen millorar, o bé aquelles que volen
posar en marxa una empresa o consolidar-la.
La valoració de les actuacions desenvolupades dins del conveni i les seves
pròrrogues és molt positiva, arribant a un 40% d’inserció de les persones
participants.
L’any 2017 l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant les línies de subvenció incloses dins
de l’àmbit de l’ocupació incloses en la convocatòria de subvencions atorga a CECOT
un import de 27.376,00 euros per continuar desenvolupant accions dins del
programa “Terrassa aposta per l’ocupació”.
II.-. Que, malgrat que les dades de l’atur registrat a la ciutat evolucionen
positivament, 13,71% a gener de 2018, encara no s’han recuperat els nivells previs a
la recessió. No obstant aquesta evolució favorable, s’observen aspectes negatius
com ara l’atur de les persones de 45 i més anys és del 18,22%. El pes de la població
aturada de més de 45 anys dins l'estructura de l'atur registrat continua augmentant
essent més 50% del total de la població en situació d’atur.
En aquest context la concertació segueix sent un pilar fonamental. El consens social,
és especialment imprescindible en l'àmbit local per incentivar la reactivació
econòmica i la recuperació de l’economia productiva i en conseqüència l’augment de
l’ocupació. La concertació continua tenint un paper central i prioritari en les relacions
entre els diferents agents econòmics i socials com a única estratègia possible per a
un avenç eficaç en la sortida d’aquest escenari de dificultats col•lectives. Les accions
que es programin conjuntament han de continuar treballant per la racionalització i la
coordinació de les actuacions que es porten a terme en la lluita contra l’atur i per una
ocupació de qualitat d’una forma integral i integrada, establint una dinàmica de treball
basada en la concertació de tots els agents socials i econòmics, optimitzant els
recursos disponibles, delimitant prioritats, fixant orientacions estratègiques i seguint
el principi de subsidiarietat.
III.- Que CECOT està compromès a seguir treballant coordinadament per millorar
l’ocupabilitat de les persones, optimitzant la utilització dels recursos i/o serveis i
millorar la competitivitat i la consolidació del teixit empresarial local, i per assolir
l’objectiu i les finalitats del programa “Terrassa Aposta per l’Ocupació”.
Per assolir aquesta fita s’estableixen els següents objectius:
1.
Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents
al municipi.
2.
Oferir un servei de tutoria i seguiment integral personalitzat en base a la
situació econòmica, psicològica i laboral dels usuaris/àries.
3.
Donar eines per a millorar l’apoderament psico-social i la capacitat de
resiliència de les persones ateses.
4.
Oferir eines d’orientació laboral adaptades a nous entorns TIC.
5.
Formar els usuaris/àries en sectors emergents o generadors d’ocupació.
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6.
Assessorar els usuaris/àries per emprendre o reemprendre un projecte
empresarial, o qualsevol altre forma d’autoocupació.
7.
Difondre el projecte entre la població en general
IV.- Que Foment de Terrassa SA és una societat instrumental del l’Ajuntament de
Terrassa amb capital 100% municipal i que te com a objecte social donar suport a la
iniciativa empresarial, la generació de llocs de treball i desenvolupar i aplicar les
polítiques municipals de promoció econòmica.
V.- Que tots els agents esmentats i l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant la empresa
Foment de Terrassa SA tenen capacitat per establir acords de col·laboració, en la
forma i limitacions que estableix tant la legislació vigent en matèria de regim local
com qualsevol altre sectorial aplicable.
Per tot l’ exposat, les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració d’acord
amb les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present conveni de col·laboració es seguir treballant en el
desenvolupament del programa “Terrassa Aposta per l’Ocupació”, per arribar al
col•lectiu de aturats de Terrassa que en aquest moment tenen mes difícil la seva
ocupabilitat.
Segona.- ACCIONS A DESENVOLUPAR
Les accions a desenvolupar seran les següents:
1.- Servei d’atenció; actuacions que tenen per objectiu oferir una atenció integral a
persones que es troben en una situació de vulnerabilitat.
2.- Definició d’itineraris i tutorització; de manera consensuada amb les persones
beneficiàries del programa s’establiran els itineraris a realitzar, així com,
l’acompanyament en el procés mitjançant les entrevistes necessàries.
3.- Prospecció d’ofertes; identificació d’ofertes en borses del municipi i en el mercat
ocult.
4.- Orientació 2.0 i apoderament; sessions d’orientació laboral i resiliència.
5.- Formació amb la finalitat de vetllar per la qualificació professional de les
persones com a eina de millora de la seva ocupabilitat i l’adaptació als processos
de canvi en les empreses i del mercat laboral.
6.- Serveis d’emprenedoria. Assessorament a emprenedors i serveis de
reempresa.
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Tercera- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS
Les accions es desenvoluparan entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Quarta.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Les parts que participen en el programa Terrassa Aposta per l’Ocupació es
comprometen a:
1. Destinar els recursos necessaris per assolir la part del programa que s’hagin
compromès a desenvolupar (atenció en els diferents dispositius, formació,
derivacions, etc..).
2. Utilitzar de forma correcta les eines que es posin a disposició per desenvolupar
el programa (aplicatiu, qüestionaris, protocols...), així com, garantir la
conservació adequada de les mateixes.
3. A especificar en totes les actuacions del programa, la seva difusió,
comunicacions, memòries, protocols, la participació de l’Ajuntament de
Terrassa -Foment de Terrassa SA, i CECOT.
4. Donar acomplir a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal i normativa europea i concordant, incorporant en totes les
actuacions del programa la Clàusula de protecció de dades i confidencialitat
següent:
“ Per al desenvolupen el programa TERRASSA APOSTA PER
L’OCUPACIÓ, els signant del present conveni de col·laboració comparteixen
informació dels usuaris/àries i beneficiaris/àries que inclouen dades de caràcter
personal. Les dades dels usuaris/àries i beneficiaris/àries es comparteixen amb
la finalitat de millorar la prestació del servei i sempre amb el consentiment
exprés dels mateixos. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i es comprometen a:
No utilitzar la informació lliurada des de qualsevol entitat que
desenvolupa el programa per una finalitat diferent a la prestació de serveis
relacionats amb el foment de l’ocupació, o bé la prestació de serveis relacionats
amb els itineraris definits en el mateix.
Garantir el compliment de totes les obligacions que li corresponguin
segons allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i demés normativa que fos d’aplicació
en cada moment..
Guardar el secret professional i adoptar les mesures necessàries
d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de
caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, i els riscos als que puguin estar exposades, ja provinguin de l’acció
humana o de medis físics o natural.
Es comprometen a guardar una relació de traçabilitat respecte a l’origen
de les dades, entre usuari/ària i entitat signant del conveni. D’aquesta manera
es procedirà de manera immediata a la realització dels canvis d’accés,
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rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades dels usuaris/àries que
aquest hagi sol•licitat a l’entitat propietària de les dades.
- Vetllar per la recollida dels consentiments necessaris per l’ús i cessió de les
dades obtingudes de les persones participants, pel desenvolupament i gestió
dels serveis de foment de l’ocupació”
L’incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció
de dades de caràcter personal incloses en el present document, o de les previstes en
la llei orgànica 15/1999 (LOPD) o en el reglament de mesures de seguretat (RMS/99)
suposarà la responsabilitat directa de l’entitat responsable i l’exclusió automàtica de
la xarxa com a membre de la mateixa.”

Cinquena.- DRET DE PROPIETAT INTELECTUAL
La titularitat de tots els drets inherents als documents i productes desenvolupats en
l’àmbit del present conveni i la seva propietat intel·lectual correspondrà a
l’Ajuntament de Terrassa, a excepció dels que legalment estiguin reservat als seus
autors.

Sisena.- PRESSUPOST I FINANCAMENT
El pressupost estimat del Programa es de 126.388,88 euros. El detall del pressupost
per actuacions consta a l’Annex I del present conveni de col·laboració.
El finançament global de les actuacions objecte d’aquest conveni seran
cofinançades, de la forma següent:
a) Accions desenvolupades directament per Foment de Terrassa, SA: En aquest cas
Foment assumirà el 100% del cost de les despeses de dites accions.
b) Accions desenvolupades per CECOT: Les accions seran cofinançades a raó del
30% del cost a càrrec de CECOT i el 70% a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa.
Les aportacions de l’Ajuntament de Terrassa tindran la naturalesa jurídica de
subvenció amb càrrec a fons públics i es regiran per la seva normativa d’aplicació, i pel
que es preveu en els apartats següents:
6.1. Son despeses elegibles: Les efectuades dintre del període d’execució d’accions i
vigència establerts a la clàusula tercera i novena d’aquest conveni de col·laboració, i
fins a la data de finalització de les actuacions subvencionades.
Les "despeses efectivament realitzades" s'han de correspondre amb pagaments
efectuats pels beneficiaris/àries finals, justificats mitjançant factures pagades o
documents comptables de valor probatori equivalent.
6.2. Son despeses subvencionables:
- Les despeses de personal.
- Les despeses de material fungible necessari per desenvolupar les actuacions.
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- Material inventariable, excepcionalment i amb el vist-i-plau de la Comissió de
Seguiment.
- Altres despeses necessàries per desenvolupar les actuacions, com a màxim,
el 5% del total del cost.
6.3. Es consideren despeses no elegibles:
- Les despeses de procediments judicials.
- Els impostos.
- Les sancions administratives.
- Les despeses financeres.
- L'IVA que es recupera.
Les aportacions municipals específiques, així com la forma de justificació, les
despeses elegibles, etc. per a cada actuació prevista en aquest conveni, es tramitaran
amb el procediment administratiu que correspongui.

Setena- JUSTIFICACIÓ ECONOMICA I REGIM DE PAGAMENTS
La justificació econòmica s’haurà de correspondre amb pagaments efectuats per
CECOT o les seves empreses vinculades, justificats mitjançant factures, nòmines i
TC,s pagats i/o altres documents comptables de valor probatori equivalent. Es podrà
realitzar la subcontractació d’ algunes de les accions previstes.
En el cas que es tracti de nòmines i TC’s de personal tècnic, s’entendrà per personal
tècnic tot aquell personal amb una titulació mínima de grau mig.
Dietes i desplaçaments: serà d’aplicació, com a base, el que determina l’article 10.3
del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per dietes
d’allotjament i manutenció i les modificacions establertes a la Resolució de 2 de gener
de 2009 de la secretaria d’Estat i Hisenda i Pressupostos. Tan sols s’acceptaran
despeses per aquests conceptes aquelles que no sobrepassin en un 20% els imports
allà establerts.
Es podran realitzar bestretes o justificacions parcials d’accions contemplades en el
present conveni si es sol•liciten de forma expressa tot presentat la justificació
econòmica i tècnica de l’activitat finalitzada o com a mínim de l’import subvencionat.
En el cas de les bestretes, no podrà ser mai superior al 60% del total del pressupost
de l’acció.
Els pagament de liquidacions de les respectives actuacions es tramitarà també en
base a l’assoliment dels indicadors previstos a l’annex 1 del present conveni, d’acord
amb la informació reflectida a través dels informes de seguiment i prèvia validació per
la Comissió de Coordinació, seguiment i avaluació.
La justificació tècnica i econòmica es lliurarà no més tard de tres mesos des de la
finalització de l’acció o com molt tard el dia 31 de març de 2019.

Vuitena- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
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La Comissió de coordinació, seguiment i avaluació, tindrà entre d’altres les funcions
de:
1. Plantejar la modificació del pressupost per les diferents accions establertes a
l’Annex I, sense incrementar l’import total, només es pot ampliar i/o disminuir
les previsions de cost de les accions, amb la finalitat d’adaptar-lo millor als
perfils i itineraris d’orientació que es determinin.
2. Resoldre les dubtes i controvèrsies que es puguin donar en la interpretació,
execució o aplicació del conveni.
Novena.- VIGENCIA I EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes de
l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018.
Aquest conveni es podrà prorrogar per anualitats previ acord exprés de les parts
signants.
El conveni podrà extingir-se per:
1. Impossibilitat sobrevinguda per al seu acompliment.
2. Acord de totes les parts signants.
3. Denúncia motivada d’una de les parts basada en l’incompliment de les
obligacions assumides per altre part de les signants. Aquesta denúncia s’haurà
de comunicar per escrit amb una antelació mínima d’un mes, i caldrà aprovar-la
pel Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa.
En tot cas, les parts hauran de finalitzar les actuacions en curs.
Desena- RÈGIM JURÍDIC
-

El present conveni de col·laboració que s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei
8/1987, Municipal i de règim Local de CatalunyaLlei 28/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, Ordenança de les bases generals
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Terrassa de data 3 de maig de
2017 i Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019, de
data 2 de gener de 2017, té naturalesa administrativa i els conflictes que es
poguessin derivar de la seva aplicació s’haurà de sotmetre a la jurisdicció
contenciós administrativa.”

Segon.- El finançament màxim per l’Ajuntament de Terrassa, serà de 88.472,22€ i
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4322.24102.8900 del pressupost municipal
vigent.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquests acords a l’entitat i a tots els interessats

6. Torn obert de paraules
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ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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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