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ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
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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
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.
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El sis de setembre de l’any dos mil dinou, 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, Jordi Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits per la senyora Pilar
Rivas Macián, secretària accidental. També està
present el senyor Isidre Colàs i Castilla com a
Coordinador General.
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.

Altres assistents
Pilar Rivas Macián

Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

Isidre Colàs Castilla
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1.

Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 12 de juliol de 2019 (13/2019)

L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 12 de juliol de 2019 (13/2019),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
2 . Aprovar l’adhesió al projecte “TechACTE II” i a la sol·licitud de subvenció que
sol·licitarà l’Ajuntament d’Igualada segons les bases establertes pel
Departament de Treball, Afers socials i famílies.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
El Departament de Treball, Afers socials i famílies, Ordre TSF/138/2018 d’1 d’agost,
aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al
Programa de Projectes Innovadors i Experimentals i per Resolució TSF/1846/2019 de
26 de juny, s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.
L’Ajuntament de Terrassa juntament amb els Ajuntaments d’Igualada, Manresa,
Sabadell i l’Agència de desenvolupament del Berguedà, desenvolupen el Projecte
innovador i experimental anomenat: TechACTE II. Aquest projecte forma part del
procés de desplegament d’accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa
(PDIT) relacionades amb el sector tèxtil-moda terrassenc i del Pla d’Acció Sectorial per
al Desenvolupament de la Indústria 4.0 a Terrassa (PDAST I 4.0).
Aquest projecte forma part del procés del desplegament de les accions del Pla de
Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDIT) i del Pla d’Acció Sectorial per al
Desenvolupament de la Indústria 4.0 a Terrassa (PDAST I 4.0).
Es tracta de fer accions de millora de la competitivitat que s’inscriuen en aquests dos
plans d’accions relacionades amb el sector tèxtil-moda terrassenc, a través de
l’execució d’un projecte d’abast supramunicial que vol implantar tant accions
relacionades amb els programes d’ocupació com amb els programes relacionats amb
la millora del teixit productiu.
En el cas de l’Ajuntament de Terrassa participarem amb el segon dels programes, amb
accions relacionades amb: la identificació i donada a conèixer a les empreses del
sector tant les pre-tecnologies I 4.0 com les tecnologies I 4.0 que els hi són clau,
donarem a conèixer també l’oferta tecnològica I 4.0 existent a la ciutat a les empreses
del sector, oferirem serveis d’orientació i diagnosi i de transició cap a la I 4.0 i també
ens ocuparem de nodrir a Plataforma Cooperatèxtil d’empreses tractores I 4.0 tèxtils
terrassenques
L’import total del projecte a sol·licitar és de 200.000,00€ i, la seva distribució
pressupostària es farà entre els Ajuntaments: d’Igualada, Sabadell, Manresa, l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà i de Terrassa.
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En concret, pel que fa a l’Ajuntament de Terrassa l’import total del projecte a sol·licitar
és de 33.000€, l’import de la subvenció a sol·licitar és de 24.750€ i per tant, el
cofinançament serà de 8.250€ i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
4623.43301.22706 del pressupost actual.
L’execució del projecte s’iniciaria a partir de 28 de desembre de 2019 i finalitzarà el 31
de desembre de 2020. En cas de no atorgament de la subvenció, no es realitzarà el
programa.
Per informe del Director del programa de promoció industrial amb el vist-i-plau del
Director de l’Àrea, amb data 28 d’agost de 2019, s’informa de la procedència d’adherirnos al projecte d'Igualada i a la sol·licitud de la subvenció esmentada.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció econòmica i projecció de la
ciutat, en ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia-Presidència núm.
5764/2019, de 18 de juny, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'adhesió al projecte "TechACTE II" i a la sol•licitud de subvenció que
sol·licitarà l'Ajuntament d'Igualada segons les bases establertes pel Departament de
Treball, Afers socials i famílies, d’acord amb el que estableix l’Ordre TSF/138/2018 i la
Resolució TSF/1846/2019, per al finançament del projecte, emmarcat en el “programa
d’Innovació en el teixit productiu”, per un import de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS
CINQUANTA euros (24.750€)
Segon.- El cost total del programa, pel que fa a l’Ajuntament de Terrassa, serà de
TRENTA-TRES MIL euros (33.000€). L’import del cofinançament serà de VUIT MIL
DOS-CENTS CINQUANTA euros (8.250€) que aniran amb càrrec a despeses de
capítol 1 i 2.
Tercer.- Notificar aquests acords als Ens i Departaments municipals interessats perquè
la facin efectiva.
3. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
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A les deu hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental,
estenc aquesta acta i certifico.

La secretària accidental

Vist i plau
L'alcalde - president

Pilar Rivas Macián

Jordi Ballart i Pastor
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