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Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Lluïsa Melgares i Aguirre
Rosa Maria Ribera i Mitjavila

El dinou de maig de l’any dos mil disset, 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 primer tinent d’alcalde i alcalde
accidental Sr. Alfredo Vega i López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el Sr. Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.

Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Meritxell Lluís i Vall

Altres assistents
Óscar González Ballesteros

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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior realitzada el 21 d’abril de 2017 (07/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 21 d’abril de 2017 (07/2017),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 951/2015, IPMA 137/2016,
IPMA 175/2016, IPMA 449/2016 i IPMA 555/2016)
2.1 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 951/2015):
En data 6 de març de 2017, mitjançant la resolució número 1.969, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Lluís, arran d’un document de recuperació del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics Terrassa de data 8 de desembre de 2015, com a presumpte responsable
de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o
no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el
gos amb microxip 981098104851462, el dia 8 de desembre de 2015, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €), tenint en
compte la reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 28 de març de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Lluís no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 3 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Lluís era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €),
segons l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de maig de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Lluís una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la
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Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós, identificat amb el microxip 981098104851462, o no haver adoptat
les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 8 de desembre de 2015,
tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.2 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 137/2016):
En data 6 de març de 2017, mitjançant la resolució número 1.972, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Christian, arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 22
de febrer de 2016 i d’un document de recuperació del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics
Terrassa de data 28 de febrer de 2016, com a presumpte responsable de la comissió de la
infracció consistent en deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb el gos amb microxip
985111000742112, el dia 22 de febrer de 2016, al terme municipal de Terrassa i es proposava
la imposició d’una sanció de quatre-cents euros (400 €), tenint en compte la reiteració en la
comissió de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 16 de març de 2017.
Una vegada transcorregut el termini esmentat, es va comprovar que el senyor Christian no
havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 3 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Valencia era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €),
segons l'article 63 de l’Ordenança.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 3

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de maig de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:

PRIMER. Imposar al senyor Christian una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat un
animal potencialment perillós, identificat mitjançant el microxip 985111000742112, o no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua el dia 22 de febrer de 2016,
tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.3 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 175/2016):
En data 6 de març de 2017, mitjançant la resolució número 1.971, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Osvaldo, arran de dues actes d’identificació de Policia municipal de data
2 de març de 2016, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en
deixar deslligats dos animals potencialment perillosos o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua, en relació amb els gossos amb microxip
985111000742113 i 985111000742112, el dia 2 de març de 2016, al terme municipal de
Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de cinc-cents euros (500 €), tenint en compte
la reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de
tinença i protecció dels animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 30 de març de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària, per causes
alienes a aquesta administració.
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Una vegada transcorregut el termini esmentat es va comprovar que el senyor Herrera no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 3 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Osvaldo era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció
qualificada com a greu a l’article 62.3.g) de l’Ordenança i l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 i
susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquantados cèntims (300,52 €) fins a dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €),
segons l'article 63 de l’Ordenança.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de maig de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Osvaldo una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb
l'article 63 i 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar deslligat dos
animals potencialment perillosos, identificats mitjançant els microxips 985111000742113 i
985111000742112, o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida o
pèrdua, el dia 2 de març de 2016, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.4 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 449/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.405, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Adrián, arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 23 de
maig de 2016, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en portar
un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a
llocs d’ús públic en general el dia 23 de maig de 2016, al terme municipal de Terrassa, i es
proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25
€).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
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per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador, i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar al seu domicili el dia 28 de març de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Adrián no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 3 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Adrián era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i article 2 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei
10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de cent cinquanta euros
amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims
(1.502,53 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de maig de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, i l'article 13.b) de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Adrián una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims
(150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
portar un gos considerat potencialment perillós – de nom Kiara - sense lligar i sense morrió a la
via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 23 de maig de 2016, incomplint l'article
48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

2.5 Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 555/2016):
En data 13 de març de 2017, mitjançant la resolució número 2.408, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Manuel, arran d’una acta d’identificació de Policia municipal, com a
presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat
potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 25 de juny de 2016, al terme municipal
de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
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l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar documents o bé per
proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 31 de març de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat es va comprovar que el senyor Manuel no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 3 de maig de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Manuel era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu
a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a
dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 3 de maig de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Manuel una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 25 de juny de 2016, incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial
decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Acceptar el suport econòmic de 499.080,72 € del fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social 2017”. Exp. INSU 05/2017
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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Identificació de l’expedient
Expedient INSU 05/2017, referent a l’acceptació del fons de prestació Finançament de l’àmbit
de benestar social de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Fets
1. El Protocol del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona
estableix els fons de prestació com una tipologia de recursos econòmics concertables (clàusula
9.b) i la concessió directa com a procediment de concessió d’aquests (clàusula 16.3 b).
2. L’article 12.1 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2017 de la Diputació de
Barcelona exceptua els fons de prestació del requeriment de presentar sol·licitud expressa per
part de l’ens destinatari.
3. El Catàleg de serveis de l’any 2017 preveu el fons de prestació Finançament de l’àmbit de
benestar social, consistent en suport econòmic per finançar la prestació dels serveis socials
bàsics (com a mínim el 50% per la cartera de serveis socials bàsics) i la resta per al
desenvolupament de programes socials, i amb un import calculat en base a trams poblacionals
i prenent com a referència el padró municipal d’habitants d’1 de gener de 2016.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de febrer de 2017,
ha aprovat la concessió a l’Ajuntament de Terrassa del fons de prestació Finançament de
l’àmbit de benestar social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, per un import de 499.080,72 €.
5. Per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els destinataris presentin l’acceptació de
l’ajut, segons estableix el punt 1.1 de l’acord tercer de la Junta de Govern de la Diputació en
sessió de data 23 de febrer de 2017.
6. Dades de la subvenció:
Servei responsable del projecte: Serveis Socials i Salut Comunitària
Sol·licitud: No procedeix
Import total del projecte: 1.440.342,35 €
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
Import sol·licitat: No procedeix
Import concedit: 499.080,72 €
Aportació municipal: 876.178,95 €
Disponibilitat pressupostària:

Concepte
L’Andana
El Rebost
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Disposició
de crèdit
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 1

Pressupost total (Veure
Finançament Altres
Aportació
detall als documents
Diputació
ingressos Municipal
adjunts)
17.681,75
317.077,61
125.000,00
0 192.077,61
299.395,86
5.218,80
166.225,20
56.000,00
0 110.225,20
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Menjador Social

Capítol 2
Capítol 4
Capítol 2
Capítol 4
Fundació
Busquets

Dispositius
menjadors estiu - Capítol 4
hivern
Menjar a domicili Capítol 2
Socioresidencial Capítol 4
Horta
Capítol 1
Comunitària
Capítol 2
Escola de
Capítol 1
Família
Capítol 2
Capítol
1
Prevenció de les
Drogodependènc Capítol 2
ies
Capítol 4
TOTALS

41.006,40
120.000,00
72.645,74
182.645,74

63.000,00

0

119.645,74

208.000,00

39.700,00

0

168.300,00

282.978,00
120.000,00

123.000,00
40.000,00

50.000,00
0

109.978,00
80.000,00

22.713,78

19.080,72

0

3.633,06

34.420,24

15.300,00

0

19.120,24

106.281,78

18.000,00

15.082,68

73.199,10

1.440.342,35

499.080,72

65.082,68

876.178,95

110.000,00

15.102,70
7.611,08
3.287,50
31.132,74
54.750,74
12.401,04
39.130,00

Sistema de cobrament: Pagament parcial d’un 50% de l’import concedit un cop presentada
l’acceptació, la resta prèvia presentació de la justificació.
7. La directora de l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones ha emès un informe en què
proposa l’acceptació de la subvenció.
Fonaments de dret
1. Annex IV, d’Instruccions per al procediment de tramitació de subvencions, de les Bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, exercici 2017.
2. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general.
3. Catàleg de serveis de l’any 2017 i el seu règim regulador.
4. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de febrer
de 2017, d’aprovació de la concessió del fons de prestació Finançament de l’àmbit de benestar
social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019, codi XGL 17/Y/233203.
5. Decret núm. 2031 de 7 de març de 2017, de nomenaments i delegacions d’alcaldia.
Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’import de 499.080,72 € de suport econòmic consistent en el fons de
prestació Finançament de l’àmbit de benestar social 2017 (Codi XGL 17/Y/233203),
corresponent a 2,32 € per 215.121 habitants (segons l’INE d’1 de gener de 2016).
SEGON. Ingressar l’import de 499.080,72 €, als conceptes pressupostaris següents:
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18.000,00
123.000,00
34.380,72
323.700,00

3413 31103 46100 Promoció de la Salut
3313 23104 46100 Ajut a domicili
3313 23103 46100 Projectes de suport
3313 23102 46100 Serveis Bàsics

499.080,72

TOTAL FINANÇAMENT

TERCER. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, amb consideració de despesa elegible:
LLOC DE TREBALL

SERVEIS
SOCIALS

SALUT I
COMUNITAT

Auxiliar de gestió

%
30

Tècnica de gestió

25

Auxliar de gestió

15

Cap districte ASP

20

Auxiliar de gestió

10

Cap de Salut i Comunitat

25

Tècnica prevenció drogodependències (6 mesos)

50

Tècnica de salut

10

Tècnica salut escolar

10

Tècnica de salut

5

Auxiliar de gestió

15

Auxiliar de gestió (6 mesos)

90

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

4. Ratificar la resolució núm. 4051, de 4 de maig de 2017, que sol·licita una subvenció per
al finançament de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i/o
superior per al curs 2015-2016.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4051, de 4 de maig de 2017:
Fets
1. Confeccionat per la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya el conveni singular entre el Departament d’Educació de la Generalitat
i l’Ajuntament de Terrassa sobre el finançament de l’EA (Escola Municipal d’Art) de Terrassa,
que comprèn el període des de l’1 de setembre de 2001 fins a la denúncia de qualsevulla
d’ambdues parts.
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2. En data 13 de març de 2007 la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
confecciona una addenda a l’esmentat conveni que en modifica la clàusula segona.
3. El Departament d’Ensenyament ha estat finançant determinats cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art, de titularitat de les corporacions locals
mitjançant convenis de subvenció.
3. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ha promogut, per al curs escolar 20152016, subvencions per al funcionament de les escoles d’Art de titularitat de les corporacions
locals, per a la impartició dels ensenyaments reglats de cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny.
4. L’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació, vol presentar una sol·licitud de subvenció per
als cicles formatius de grau superior de Gràfica publicitària i Projectes i direcció d’obres que
s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa, el termini de la qual, és el dia 12 de maig
de 2017.
5. La cap del Servei de Programació Econòmica i Administració, n’ha emès un informe
d’impacte econòmic.
Fonaments de dret
1. D’acord als articles 42.3 i 5, 200.2, i 204.2 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació i el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.
2. D'acord amb el que preveu l'article 191 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte la
possibilitat que l'Administració de la Generalitat i els ens locals puguin establir convenis sobre
serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i
cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
3.Com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord a les atribucions legalment
conferides per Decret de l’Alcaldia Presidència número 2031 de 7 de març de 2017,
RESOLC:
PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament,
la subvenció que ha convocat la Generalitat de Catalunya per a les corporacions locals titulars
d’escoles d’art, per al finançament de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau
mitjà i/o superior, per al curs 2015-2016.
SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import a sol·licitar al Departament
d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre en dos-cents trenta-vuit mil dos-cents
trenta-dos euros amb seixanta-dos cèntims (238.232,62 €).
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5. Ratificar la resolució núm. 4052, de 4 de maig de 2017,que sol·licita una subvenció
destinada al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Terrassa per
al curs 2015-16.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4052, de 4 de maig de 2017:

Fets
1. En data 18 d’abril de 1997 es va signar un conveni per al sosteniment del Conservatori de
Música de Terrassa de titularitat municipal, entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa. Posteriorment s’han anat signant convenis
subvencionals per al sosteniment del funcionament de l’esmentat centre, per cursos escolars.
2. En data 30 d’abril de 1997 es va signar un conveni entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per al reconeixement de la validesa
acadèmica oficial del Conservatori de Grau Mitja de Música de Terrassa.
3. D’acord a l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pot subvencionar ensenyaments de règim
especial. L’article 65 de l’esmentada Llei estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de
música, els ensenyaments professionals de música, que a Catalunya són de titularitat de
l’Administració local.
4. En data 21 d’abril de 2017, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Centres Públics, ens fa arribar un escrit informant-nos de la convocatòria
de subvenció, exclosa de concurrència, per al sosteniment del funcionament dels Conservatoris
de Música de les Corporacions Locals, curs 2015-16.
5. L’Ajuntament de Terrassa, és titular del Conservatori de Música de Terrassa, per la qual
cosa, i d’acord amb aquesta proposta, vol donar suport a l’esmentat centre, sol·licitant aquesta
subvenció.
6. A la documentació sol·licitada pel Departament, diu que per a ser beneficiaris de la
subvenció, els ajuntaments sol·licitants han d’acreditar que l’òrgan de govern competent ha
adoptat l’acord de sol·licitud de la subvenció d’acord amb la normativa d’aplicació amb un
termini màxim que finalitza el dia 12 de maig de 2017, mitjançant la plataforma electrònica
EACAT.
7. El director de serveis d’Educació, n’ha emès un informe favorable.
8. La cap del Servei de programació Econòmica i Administració, n’ha emès un informe
d’impacte econòmic.
Fonaments de dret
1. D’acord als articles 65 i 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
2. De conformitat als articles 31.2 i 36.1 i 2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 92 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.
3. Com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord a les atribucions legalment
conferides per Decret de l’Alcaldia Presidència número 2031 de 7 de març de 2017.
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RESOLC:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, exclosa de concurrència,
destinada al sosteniment del funcionament dels Conservatoris de Música de les Corporacions
locals per al curs escolar 2015-2016.
SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import màxim a sol·licitar al
Departament d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre, la diferència entre les
despeses i els ingressos totals de l’activitat: 649.935,53 €, tot i que l’esmentat Departament,
aplicarà uns criteris i percentatges per al seu càlcul definitiu.

6. Ratificar la resolució núm. 4016, de 21 d’abril de 2017, que sol·licita una subvenció a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per al “Pla de Producció 2017 del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa”.
Exp. SUBIN 16/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4016, de 21 d’abril de 2017:
Identificació de l’expedient
Expedient SUBIN 16/2017
Relatiu a la sol·licitud a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la Producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa, Modalitat A: per al “Pla de Producció 2017 del CAET (Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa)”
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa a través de la Direcció del Servei de Cultura, dins del marc de les
seves competències en l’àmbit de la cultura, en general, i de les arts escèniques, en particular,
gestiona el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), creat el 2006 amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya com a centre territorial públic de creació, producció i difusió de
les arts escèniques, formant part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya (SPEEM). Mitjançant el CAET, l’Ajuntament de Terrassa duu a terme la producció i
coproducció d’espectacles .
2. Amb data 13/3/17, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució CLT/446/2017
per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions
en l’àmbit de les arts, que inclouen “Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa”.
3. L’Ajuntament de Terrassa compleix amb els requisits establerts al Punt 3, de l’apartat 7, de
les bases específiques, per a les Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa, en formar part de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya).
4. L’import de l’esmentada subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.
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5. Vist l’informe emès per la tècnica d’arts escèniques, amb el vistiplau de la directora del
Servei de Cultura, en data 21 d’abril de 2017.
6. Dades de la subvenció:
- Objecte de la subvenció: “Pla de Producció 2017 del CAET -Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa-”
- Import total del projecte: 268.329,70 €
- Termini d’execució del projecte: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
- Import que se sol.licita (correspon al 70% del pressupost): 187.830,79 €
- Import de l’aportació municipal: 78.498,91 €
- Sistema de cobrament de la subvenció: Bestreta del 80% a partir de la notificació de la
concessió i el 20% després de justificar

Fonaments de dret
1. Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases
generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.
2. Resolució CLT/446/2017, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel que s’aproven la modificació
de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts.
3. Resolució CLT/447/2017, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de 8 de març de 2017 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de
convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any 2017.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. 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.
6. Decret de l’Alcalde-President núm. 2031, de 7 de març de 2017.

Per tot això, resolc,
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 187.830,79 € (cent vuitanta-set mil vuit-cents trenta euros
amb setanta-nou cèntims) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per al “Pla de Producció 2017 del CAET -Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa-”. El pressupost total del projecte ascendeix a 268.329,70€

CULTURA

SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
NOM I COGNOMS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió

% imputat
25%
30%
30%

Pàgina 14

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Secretària direcció
Secretària membres corporació
Encarregat manteniment
Oficial manteniment
Oficial ofici
Tècnica especialista compres

35%
6%
30%
10%
15%
15%
6%
6%
6%
12%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

7. Ratificar la resolució núm. 4015, de 21 d’abril de 2017, que sol·licita una subvenció a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per al “Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017 –“. Exp. SUBIN
19/2017
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4015, de 21 d’abril de 2017:
Identificació de l’expedient
Expedient SUBIN 19/2017
Relatiu a la sol·licitud a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la Producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa, Modalitat B: per al Festival TNT -Terrassa Noves Tendències- any 2017
Fets
1. L’Ajuntament de Terrassa a través de la Direcció del Servei de Cultura, dins del marc de les
seves competències en l’àmbit de la cultura, en general, i de les arts escèniques, en particular,
gestiona el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), creat el 2006 amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya com a centre territorial públic de creació, producció i difusió de
les arts escèniques, formant part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya (SPEEM). Mitjançant el CAET, l’Ajuntament de Terrassa duu a terme la producció i
coproducció d’espectacles i organitza anualment el Festival TNT –Terrassa Noves Tendències-,
festival internacional per impulsar la creació escènica contemporània i multidisciplinar,que
celebrarà la seva Edició a Terrassa del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.
2. Amb data 13/3/17, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució CLT/446/2017
per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions
en l’àmbit de les arts, que inclouen “Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa”.
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3. L’Ajuntament de Terrassa compleix amb els requisits establerts al Punt 3, de l’apartat 7, de
les bases específiques per a les Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en
festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat
lucrativa, en formar part de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya).
4. L’import de l’esmentada subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.
5. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció és des de l’ 11 al 27 d’abril de 2017, i
els ens locals han de presentar les sol·licituds a través de signatura electrònica reconeguda a
través de la plataforma d’EACAT.
6. Dades de la subvenció:
- Objecte de la subvenció: “Festival TNT – Terrassa Noves Tendències- 2017”
- Import total del projecte: 495.379,66€
- Termini d’execució del projecte: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
- Import que se sol·licita: 346.765,76 €
- Altra subvenció sol·licitada: 100.000 € (INAEM)
- Import de l’aportació municipal: 36.113,90 €
- Sistema de cobrament de la subvenció: Bestreta del 80% a partir de la notificació de la
concessió i el 20% després de justificar
7. La tècnica, amb el vistiplau de la directora de serveis de Cultura, ha emès un informe de
data 21 d’abril d’enguany, en què proposa sol·licitar la subvenció.
Fonaments de dret
1. Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases
generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.
2. Resolució CLT/446/2017, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel que s’aproven la modificació
de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts.
3. Resolució CLT/447/2017, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de 8 de març de 2017 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de
convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any 2017.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. 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.
6. Decret de l’Alcalde-President núm. 2031, de 7 de març de 2017.
Per tot això, resolc,
PRIMER. Sol·licitar una Subvenció de 346.765,76 € (tres-cents quaranta-sis mil set-cents
seixanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
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Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al “Festival TNT – Terrassa Noves
Tendències- 2017”. El pressupost total del projecte ascendeix a 495.379,66 €

CULTURA

SEGON. Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:

NOM I COGNOMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Secretària direcció
Secretària membres corporació
Encarregat manteniment
Oficial manteniment
Oficial ofici
Tècnica especialista compres
Conserge

% imputat
20%
40%
40%
40%
7%
40%
25%
25%
15%
10%
9%
9%
25%
25%

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.

8. Aprovar el programa de la Festa Major de Terrassa 2017. Exp. GADMI 45/17
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, de conformitat amb el que estableix l’article
22 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), ha emès informe de data 5 de maig de 2017,
relatiu a la necessitat i idoneïtat d’aprovar el programa de Festa Major de Terrassa 2017, la
contractació de les diferents actuacions i la contractació de serveis de la infraestructura i
seguretat necessàries per als diferents espais complementaris als ja contractats mitjançant les
licitacions corresponents.
Les contractacions que comporta aquesta programació són necessàries per al compliment i la
realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquests contractes, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la organització de la Festa Major de
Terrassa 2017.
De conformitat amb el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aquestes
contractacions es conceptuen com a contractes de naturalesa artística i, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 20.2 del TRLCSP, es tracta de contractes privats.
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La competència per a la contractació correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons
preveu l’article 53 1 o) 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. L’alcalde president, mitjançant
Decret número 2031 de 7 de març de 2017, ha delegat les atribucions en aquesta matèria en el
tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat.
Així mateix, el Servei d’Esports proposa l’obertura d’una Bestreta No Reposable, per import de
2.500,00€, per tal d’atendre les despeses imprevistes d’activitats esportives durant la Festa
Major 2017.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de l’Àrea de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents,
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el programa de la Festa Major de Terrassa 2017, en el qual estan previstes
les actuacions i espectacles que s’adjunten a continuació:
Formacions de Cultura Popular i Tradicional (marcades en color salmó) i contractacions
artístiques:
PROVEÏDOR
Grup del Drac de Terrassa

OBJECTE

DIA ACTUACIÓ

Baixada del Drac, Actes d’Inici,
30/06 i1 i 2/07/2017
Cercavila, Correfoc, Ball de Plaça.
Actes d’inici, Cercavila i Ball de Plaça 30/06 i1 i 2/07/2017

Grup de Geganters de Terrassa
Nans de Terrassa (Coordinadora
de Grups de Cult. Pop. i Trad Cat. Actes d’inici, Cercavila i Ball de Plaça 30/06 i1 i 2/07/2017
de Terrassa)
Bastoners de Terrassa
Actes d’inici, Cercavila i Ball de Plaça 30/06 i1 i 2/07/2017
Cobla Ciutat de Terrassa
Ballades de Sardanes
30/06/2017

HORA
ACTUACIÓ

LLOC
ACTUACIÓ

Diverses

Diversos

Diverses

Diversos

Diverses

Diversos

Diversos
Plaça Vella
Plaça Vella,
18:00 / 20:00 / Cercavila,
Cobla Principal de Terrassa
Ballades i Cercavila
30/06 i 1 i 2/07/2017
19:30
Raval i Pssg
Vapor Gran
Actuació grup "Ministrils del Raval"
Raval de
La Llançadora Associació Cultural actes tradicionals inici festa i sortida
30/06 i 2 / 07/2017 20:00 i 11:30 h Montserrat i
ofici Festa Major.
plaça Vella
Raval de
Colla Diables de Terrassa
Espectacle "Raval infernal"
30/06/2017
22:30 h
Montserrat
Raval de
Grup del Drac de Terrassa
Espectacle “Raval Infernal”
30/06/2017
22:30 h
Montserrat
Diferents
Grallers de Matadepera
Cercavila Festa Major
1/07/2017
18:00 h
carrers
Diferents
Papallona de Sant Pere
Cercavila Festa Major
1/07/2017
18:00 h
carrers
Diferents
Associació Ball del Serrallonga
Cercavila i Ball de Serrallonga
1 i 3/07/2017
18:00 i 18:00 h
carrers
Diferents
Ball de Gitanes de Terrassa
Cercavila i Actuació
1 i 3/07/2017
18:00 i 18:30 carrers i Parc
Catalans
Associació Trabucaires Bandolers
Diferents
Cercavila i Matinades
1 i 2/07/2017
18:00 i 08:00 h
de Terrassa
carrers
Associació Trabucaires de
Diferents
Cercavila i Matinades
1 i 2/07/2017
18:00 i 08:00 h
Terrassa Colla Federins
carrers
Minyons de Terrassa
Cercavila, Castells de Vigília i Exhibició
1 i 2/07/2017
18:00 i 12:30 h Diferents
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Castellera

21:30 h

carrers, Pl.
Vella i Raval
Diferents
carrers, Pl.
Vella i Raval
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Raval
Pl. Ricard
Camí
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Plaça del
Progrés
Plaça del
Rector Homs
Pl. Lluís
Companys
Plaça Nova

23:30 h

Plaça Nova

Castellers de Terrassa

Cercavila Festa Major, Castells de
Vigília i Exhibició Castellera

1 i 2/07/2017

18:00 i 12:30 h

Associació Cultural La Pàjara de
Terrassa

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Colla Bitxo del Torrent Mitger

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Colla de Diables Balrogs

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Drac Baluk Astharot i Diables de
Ca n’Aurell

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Diables de Sant Pere Nord

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Diables de Terrassa

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Diables de La Maurina

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Colla Joves Diables de Sant
Llorenç

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Diabòlics d’Ègara

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 23:00 h

Drac i Bruixes de Can Boada

Cercavila i Correfoc

1/07/2017

18:00 i 22:30 h

Colla Jove Xiquets de Tarragona
Associació Cultural Dos per
Quatre

Exhibició Castellera
Actuació "Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona"

2/07/2017

12:30 h

5/07/2017

22:30 h

Colla Gegantera de Les Fonts

Cercavila

1/07/2017

18:00 h

Bastoners de Sant Pere

Cercavila

1/07/2017

18:00 h

Amunt i Crits

Cercavila

1/07/2017

18:00 h

ASERT

Cercavila

1/07/2017

18:00 h

Assoc. Cultural Popular
Terrassenca La Xemeneia

Ball de Gralles

1/07/2017

22 h

Bastoners de Terrassa

Espectacle Laberint d’Arcadia

2/07/2017

22 h

Associació Cultural Dos per
Concert Havaneres – La Corranda
5/07/2017
Quatre
Associació Gospel Vallès
Trobada de corals de gospel
30/06/2017
Associació Tons&Sons Terrassa
Trobada de corals de gospel
30/06/2017
Gospel
Associació Singfonics Grup Vocal
Trobada de corals de gospel
30/06/2017
Associació per a la Promoció
Diversos concerts locals - Espai Vapor 30/06,1 i 2/07/2017
Cultural Indirecte
Coral Ohana
Coral Ohana
30/06/2017
Rockyrumba S.L.

D’Callaos

Exits Produccions i Management,
SL
RGB MUSIC S.L.

La Soul Machine

Luís Fernández Sanz

Kokoshca

Siempre Asociación de Músicos

Agorazein

Pirotècnia Tomás, S.L.

Diferents espectacles pirotècnics
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Anímic

23:00 h

22:30 h.

Plaça Nova
Plaça Vapor
Diverses
Ventalló
20:00 h.
Casa Alegre
Parc dels
30/06/2017
00:30 h
Catalans
Plaça Vapor
30/06/2017
23:00 h
Ventalló
30/06/2017
24:00 h
Plaça Vella
Plaça Vapor
30/06/2017
23:00 h
Ventalló
Parc de
30/06/2017
02:00 h
Vallparadís
30/06 al 5/07/2017 Diferent horaris diferents
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carrers
Diferents
carrers, Plaça
18, 10 i 20 h
Vella i Parc
de Catalans
diferents
18:00 h
carrers

Esbart Egarenc

Cercavila, Ball de Plaça i "Danses
Traidcionals dels països catalans"

1,2i3/07/2017

Banda de Terrassa

Cercavila Festa Major

1/07/2017

Exhibició Ball Country

1/07/2017

19:00 h

Pl. Progrés

Festa Major Infantil

1,2 i 3/07/2017

Diverses

Parc De
Vallparadís

Societat Coral Joventut Terrassenca

1/07/2017

19:00 h

Casa Alegre

Espectacles La Traca, SL

Concert David Bustamante

1/07/2017

00:30 h

Espectacles La Traca, SL

Concert Los Chichos

1/07/2017

02:00 h

Orquestra de Cambra Terrassa 48

Orquestra de Cambra Terrassa 48

1/07/2017

23:00 h.

1/07/2017
1/07/2017
1/07/2017

00:00 h
22:30 h
21:00 h

Parc dels
Catalans
Parc de
Vallparadís
Atri
Ajuntament
Plaça Vella
Plaça Nova
Casa Alegre

1/07/2017

20:00 h.

Seu d’Ègara

Associació de Dones Montserrat
Roig
Assoc Per la Promoció
Espectacles Infantil i Juvenil “La
Xarxa”
Societat Coral Joventut
Terrassenca

Espectacles La Traca, SL
Concert Orquestra Maravella
Pascual Arts Music, S.L.U.
Los Manolos
Massa Coral
Massa Coral
Orquestra Simfònica ex-alumnes Orquestra Simfònica d’ex-alumnes del
Conservatori de Terrassa (20 h.)
Conservatori de Terrassa (20 h.)
Artica Booking Agency, S.L.

WAS

1/07/2017

01:45 h

Plaça Vapor
Ventalló

Amics de l’Opera i la Sarsuela de
Terrassa

Amics de l’Opera i la Sarsuela de
Terrassa

1/07/2017

21:30 h.

Seu d’Ègara

Bitxo del Torrent Mitger

Espectacle de Foc

2/07/2017

00:00 h

Espectacle "Cercavila Musical"

2/07/2017

18:00 h

Concert
Concert
Tremenda Muela
El Biri

2/07/2016
2/07/2017
2/07/2017
2/07/2017

23:00 h
19:00 h
23:00 h
24:00 h

Doctor Prats

2/07/2017

24:00 h

Dríade Grup Vocal

Ofici Solemne – Dríade Grup Vocal

2/07/2017

10:00 h

Terrassahoppers

Ballada

2/07/2017

22:00 h

Banda de Terrassa

Banda de Terrassa

2/07/2017

23:00 h

Escena Gestions Artistiques, S.L.

Pantaleó

2/07/2017

22:00 h

Tem Productions 2012, S.L.
Articat Associació Professional
d’Artistes de Catalunya
Exits Produccions i Management,
SL
Coordinadora d'Entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa

Blaumut

2/07/2017

20:00 h

Plaça Ricard
Camí
diferents
carrers
Casa Alegre
Casa Alegre
Plaça Nova
Plaça Nova
Parc dels
Catalans
Catedral St.
Esperit
Torre del
Palau
Atri
Ajuntament
Plaça Vapor
Ventalló
Plaça Vella

Scarlets & The Femme Soul Band

2/07/2017

22:30

Plaça Vella

La Loca Histèria

2/07/2017

01:00 h

Plaça Vella

Espectacle "Folklore andalús"

2/07/2017

19:00 h

Plaça Nova

Ball Vallès

Demostració de balls amb cadira de
rodes

2/07/2017

19:30 h

Centro Aragonés de Terrassa

Espectacle "Danses Aragoneses"

2/07/2017

19:00 h

Centro Cultural Unión Extremeña

Espectacle "Folklore extremeny"

3/07/2017

19:00 h

Agrupació Musical San José de
Terrassa
Gospelins
Coral Nova Egara
Rockyrumba S.L.
Jesus Mª García Labella
Bymedio Submarino International
S.L.
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de Terrassa
Irmandade Galega O Noso Lar
Esbart Dansaire del Vallès

Espectacle "Folklore Gallec"
Espectacle "Danses traidcionals dels
països catalans"

3/07/2017

20:00 h

3/07/2017

20:00 h

Pl Nova
Parc dels
Catalans
Parc
Vallparasdís

Música Gran

Cantada

3/07/2017

19:00 h

Jordi Escobet Canal (Plural
Produccions)
Associació de Circ Tub d’Assaig
7’70
Administració i Gestió de Músics i
Artistes, S.L.

Mesclat i la Cobla Catalana de Sons
Essencials

3/07/2017

22:00 h

Plaça Vella

Gala de Circ

4/07/2017

19:00 h

Pl. Vella

Semproniana

5/07/2017

19:00 h

Plaça Vella

SEGON. Autoritzar la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i pels
imports següents que aniran a càrrec de l’ aplicació pressupostària 5451.33801.22799 del
pressupost municipal vigent:

CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES:
PROVEÏDOR
Pirotècnia Tomás, S.L. - Castelldefocs
RGB MUSIC S.L. – (La Soul Machine)
Rockyrumba S.L – (D’Callaos)
Bymedio Submarino International S.L –
(Doctor Prats)
Èxits Produccions i Management S.L. – (La
Loca Histèria)
Espectacles La Traca, SL – (David
Bustamante)
Associació Tons&Sons Terrassa Gospel
Associació Gospel Vallès
Associació Singfonics Grup Vocal

NIF
B12361812
B17541509
B55687461
B55639645
B66145756
B25258633
G63798417
G64690365
G65792947
B25258633
G87761979
B84373992

Espectacles La Traca, SL – (Los Chichos)
Siempre Asociación de Músicos –
(Agorazein)
Artica Booking Agency, S.L. – (WAS)
Articat Associació Professional d’Artistes
de Catalunya – (Scarlets & The Femme G66419771
Soul Band)
50118746k
Luís Fernández Sanz – (Kokoshca)
Escena Gestions Artistiques, S.L. –
B(Pantaleó)
65425696
GDríade Grup Vocal - (Dríade Grup Vocal)
60637519
BTem Productions 2012, S.L.– (Blaumut)
65911620
BRockyrumba S.L – (Tremenda Muela)
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IMPORT sense
IVA

IMPORT amb EXEMPTS
d’IVA
IVA

PARTIDA

9.917,36 €

12.000,00 €

5451.33801.22799

3.000,00 €

3.630,00 €

5451.33801.22799

3.500,00 €

4.235,00 €

5451.33801.22799

6.500,00 €

7.865,00 €

4.500,00 €

5.445,00 €

5451.33801.22799

35.041,40 €

42.400,00 €

5451.33801.22799

5451.33801.22799

800,00 €

E 5451.33801.22799

800,00 €

E 5451.33801.22799

800,00 €

E 5451.33801.22799

11.000,00 €

13.310,00 €

5451.33801.22799

6.000,00 €

7.260,00 €

5451.33801.22799

5.000,00 €

6.050,00 €

5451.33801.22799

2.000,00 €

2.420,00 €

5451.33801.22799

1.800,00 €

2.178,00 €

5451.33801.22799

1.800,00 €

2.178,00 €

5451.33801.22799

1.000,00 €

E 5451.33801.22799

7.000,00 €

8.470,00 €

500,00 €

605,00 €

5451.33801.22799
5451.33801.22799
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55687461
Jesus Mª García Labella - (El Biri)
Pascual Arts Music, S.L.U. – (Los Manolos)
Associació per a la Promoció Cultural
Indirecte – (Espai Vapor)
Èxits Produccions i Management S.L. –
(Anímic)
Orquestra de Cambra Terrassa 48 –
(Orquestra de Cambra Terrassa 48)
La Llançadora Associació Cultural –
(Ministrils del Raval)

44275846H
B17887894
G63770390
B66145756
G62415427
G65274185
G17734948
B43522192
B25258633

Associació Dos per Quatre – (La Corranda)
Administració i Gestió de Músics i Artistes,
S.L, – (Semproniana)
Espectacles La Traca, SL – (Orquestra
Maravella)
Jordi Escobet Canal (Plural Produccions)
39329084(Mesclat i la Cobla Catalana de Sons
G
Essencials)

1.000,00 €

1.210,00 €

5451.33801.22799

12.000,00 €

14.520,00 €

5451.33801.22799

9.594,00 €

E 5451.33801.22799

1.500,00 €

1.815,00 €

1.652,90 €

2.000,00 €

5451.33801.22799
5451.33801.22799

1.820,00 €
E 5451.33801.22799
5451.33801.22799
E

600,00 €
495,90 €

600,00 €

5451.33801.22799

7.500,00 €

9.075,00 €

5451.33801.22799

5.000,00 €

6.050,00 €

5451.33801.22799

15.414,00€

Total Contractacions exempts d’IVA
Total Contractacions amb IVA

153.316,00€

TOTAL CONTRACTACIONS
ARTÍSTIQUES

168.730,00€

CONTRACTES FORMACIONS DE CULTURA POPULAR:

PROVEÏDOR
NIF

IMPORT
sense IVA

Colla Jove Xiquets de Tarragona

V-43039114

6.000,00 €

Colla de Diables Balrogs

G-60540069

700,00 €

Colla Bitxo del Torrent Mitger de
Terrassa

G-58686866

700,00 €

Colla Diables de Sant Père Nord

G-58358433

700,00 €

Diables de Terrassa

G-59106187

755,00 €

Entitat Cultural de la Pàjara de
Terrassa

G-59679266

700,00 €

Grup del Drac de Terrassa

G-58990029

700,00 €

Assoc. Juvenil Drac Baluk Astarot i
Diables de Ca N'Aurell

G-61191771

700,00 €

IMPORT
amb IVA

EXEMPTS
d’IVA

E
E
E
E
E
E
E

PARTIDA

5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799

E
Associació Diables Maurina de
Terrassa

G-65566606

700,00 €

5451.33801.22799
E
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Colla Jove Diables de Sant Llorenç

G-65996118

700,00 €

Drac i Bruixes de Can Boada

G-59301309

700,00 €

Associació Diabòlics d’Ègara

G-65954083

700,00 €

Diables de Terrassa (Raval Infernal)

G-59106187

6.000,00 €

Coordinadora de Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa

G-62121405

1.100,00 €

E
E

5451.33801.22799
5451.33801.22799

E

5451.33801.22799

E

5451.33801.22799
5451.33801.22799

E
Irmandade Galega O Noso Lar

G-58348749

300,00 €

5451.33801.22799
E

Centro Cultural Unión Extremenya
de Terrassa

G-59871855

Centro Aragonés de Terrassa

G-61440707

300,00 €

5451.33801.22799
E

300,00 €

5451.33801.22799
E

Cobla La Principal de Terrassa

G-61425187

2.395,00 €

5451.33801.22799
E

Associació Cultural Dos per Quatre
/Cobla Sant Jordi

G-17734948

1.250,00 €

Esbart Dansaire del Vallès

G-58815440

650,00 €

E

5451.33801.22799
5451.33801.22799

E
Grallers de Matadepera

G-60392354

Associació Trabucaires de Terrassa

G-65412819

300,00 €

G-66626250

300,00 €

G-65521262

600,00 €

Associació Cultural de Circ Tub
d'Assaig 7'70

G-65190431

5.000,00 €

Colla Bitxo del Torrent Mitger de
Terrassa

G-58686866

1.450,00 €

Associació Ball de Gitanes de
Terrassa

G-66191388

350,00 €

Associació Bastoners de Terrassa

G-60889623

Associació Trabucaire Bandolers de
Terrassa
Coordinadora de Grups de Cultura
Popular i Tradicional Catalana de
Terrassa

750,00 €

5451.33801.22799
E
E

5451.33801.22799
5451.33801.22799
5451.33801.22799

E
5451.33801.22799
E
E

5451.33801.22799
5451.33801.22799

E
4.000,00 €

5451.33801.22799
E

Assoc. Cultural Popular
Terrassenca La Xemeneia
Total Contractacions exempts d’IVA
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Total Contractacions amb IVA

750,00€

TOTAL FORMACIONS CULTURA
POPULAR

40.000,00€

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33801.22799

208.730,00 €

TERCER. Autoritzar la realització de les despeses següents:
3.1. Despeses d’infraestructura elèctrica, d’infraestructura de carrer i de sonorització i
il·luminació que aniran a càrrec de les adjudicacions realitzades (ECAU-06926/2016, ECAU0226/2017 i ECAU-0383/2017), a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33801.22609 del
pressupost municipal 2017.
3.2. Despeses d’infraestructura, que requereixen adjudicació pel procediment de contracte
menor i que es relacionen a continuació, pels imports següents i que aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària 5451.33801.22609 del pressupost municipal vigent:
PROVEÏDOR

NIF

Lloguer de camerinos. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a
diverses empreses
Toi Toi Sanitarios Moviles S.A.

A62518121

(Lloguer cabines sanitàries)

Lloguer de carpes. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a
diverses empreses
Espectacles La Traca, SL (Despeses de producció concert Bustamante)

B25258633

Servei de càtering pel sopar d’agraïment a les entitats participants a la
Festa Major. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a diverses
empreses

IMPORT AD

PARTIDA

6.000,00

5451.33801.22609

5.000,00

5451.33801.22609

4.000,00

5451.33801.22609

6.000,00
4.500,00

TOTAL

5451.33801.22609

25.500,00 €

QUART. Aprovar l’obertura d’una Bestreta de Caixa Fixa no reposable al compte de l’Àrea de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, número 0182 6035 47 0201562051, sent la persona
habilitada la senyora Ramona Flix Barrull, per un valor total de deu mil cinc-cents euros
(10.500,00 €), que anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries i pels l’imports
que s’indiquen a continuació:
5451 . 33801 . 22609
5452 . 34101 . 22609

8.000,00 € (Servei de Cultura)
2.500,00 € (Servei d’Esports)

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33801.22609
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TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5452.34101.22609

2.500,00 €

CINQUÈ. Autoritzar la realització de les despeses de seguretat que es relaciona a continuació i
pels imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33801.22701, del
pressupost municipal:
Nordeste Servicios Integrales 2003 SL

B-65631962

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33801.22701

14.100,00

5451.33801.22701

14.100,00 €

SISÈ. Designar responsable dels contractes de la Festa Major 2017 a la directora del Servei de
Cultura, que actualment és la senyora Pietat Hernández Núñez, d’acord amb l’article 52 de la
TRLCSP.

9. Propostes urgents
Aprovar la concessió d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de
Serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de governs locals 2016-2019" per a projectes de
l’Àrea 5 de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat. Exp. GADMI 07/2017
Es presenta la proposta i s’aprova al urgència per unanimitat de tots els membres
presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
En relació a l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de governs locals 2016-2019, per a
projectes desenvolupats pels serveis de Cultura, Esports, Comerç, Relacions europees i
internacionals, Projecció de la Ciutat, i Innovació.
Fets
1. D’acord amb la resolució 912 de data 2 de febrer de 2017, ratificada per la Junta de Govern
Local en sessió del dia 17 de febrer de 2017, es va tramitar, mitjançant el Portal de Tràmits, la
sol·licitud 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 27 d’abril de 2017 va aprovar
la concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i ha estat publicat al BOP en data
9/05/2017. Entre altres, hi ha la relació d’ajuts concedits als serveis d’aquesta àrea esmentada.
3. Vist l’informe tècnic emès per la directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la
ciutat, en data 9 de maig d’enguany.
4. Dades específiques de les subvencions :
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Projecte Subvencionat
DIPUTACIO 2017

Pressupost
inicial

Import
sol·licitat

SERVEI DE CULTURA
Exposició temporal de llarga
durada del Museu : Gabinet del
col·leccionista

IMPORT
ATORGAT

Ingressos
previstos

Diferencial
pressupost
ingressosatorgat

8.700,00
92.575,98

15.000,00

SERVEI D’ESPORTS

8.700,00

5.300,00

+3.400,00

13.684,00

Activitats esportives locals:
esdeveniments i programes
esportius

72.386,66

20.000,00

8.900,00

9.084,00

-184,00

Esport per prevenir el risc
d’exclusió: dinamització esportiva
barris Vilardell i Montserrat (50
beques)

24.985,27

8.000,00

4.784,00

0,00

+4.784,00

Projecte singular dinamització
esportiva als barris

21.486,70

6.000,00

0,00

0,00

0,00

SERVEI DE COMERÇ
Fira Modernista Terrassa
Suport en la gestió de la
dinamització en centres
comercias urbans
Fira de l’Oliva
Senyalització promocional del
Mercat de Sant Pere
Millora dels mòduls exteriors del
Mercat de Sant Pere
SERVEI DE RELACIONS
EUROPEES I
INTERNACIONALS
Trobada “Workshop on World
Class Cultural Events and Media
Facilities”
SERVEI DE PROJECCIÓ DE LA
CIUTAT
Estratègia de creació i
construcció d’una identitat
competitiva per a Terrassa
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29.500,00
125.400,00

15.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

48.000,00

24.000,00

19.500,00

0,00

+19.500,00

4.000,00

2.000,00

0,00

+2.000,00

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

-2.000,00

0,00

+7.000,00

12.000,00

2.500,00

9.500,00

2.500,00

2.500,00

7.000,00
36.500,00

7.000,00

7.000,00
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SERVEI D'INNOVACIÓ
Centres locals de serveis a les
empreses. Consolidació
empresarial CLSE
Projecte singular teixit productiu:
Business Confidence en
innovació social
TOTAL

168.750,00
266.666,66

200.000,00

168.750,00

83.333,33

50.000,00

0,00

808.834,60

359.500,00

230.134,00

60.000,00 +108.750,00

30.000,00

-30.000,00

116.884,00 +113.250,00

5. Dades genèriques de les subvencions :
Sol·licitud: resolució 912 de data 2 de febrer de 2017, ratificada per la Junta de Govern Local
en sessió del dia 17 de febrer de 2017
Import total sol·licitat: 359.500,00 €
Import total atorgat: 230.134,00 €
Generació de crèdit: es sol·licitarà la generació de crèdit corresponent, d’acord a informes
corresponents
Aportació municipal: la prevista al pressupost municipal
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017
Forma de cobrament: Prèvia justificació
Termini de justificació: 31 de març de 2018
Fonaments de dret
1. Resolució 912, de 02/02/2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia
17/02/2017
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en secció de 27 d’abril de 2017 va aprovar
la concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i la seva publicació al BOP en data 9 de
maig de 2017.
3. Decret de l’Alcalde-President núm. 2031, de 7 de març de 2017.
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’ajut econòmic de 8.700,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per als
projectes que gestiona el Servei de Cultura, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE
Exposició temporal de llarga durada del
Museu : Gabinet del col·leccionista

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

92.575,98

15.000,00

8.700,00

SEGON. Acceptar el suport econòmic de 13.684,00 € 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
Esport per prevenir el risc d’exclusió:
dinamització esportiva barris Vilardell i
Montserrat (50 beques)

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

72.386,66

20.000,00

8.900,00

24.985,27

8.000,00

4.784,00

TERCER. Acceptar el suport econòmic de 29.500,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona
per als projectes que gestiona el Servei de Comerç, amb el detall que es relaciona:
CONCEPTE

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

Fira Modernista Terrassa
Suport en la gestió de la dinamització
en centres comercias urbans
Fira de l’Oliva

125.400,00

15.000,00

8.000,00

48.000,00

24.000,00

19.500,00

12.000,00

4.000,00

2.000,00

QUART. Acceptar el suport econòmic de 2.500,00 € 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
Trobada “Workshop on World Class
Cultural Events and Media Facilities”

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

9.500,00

2.500,00

2.500,00

CINQUÈ. Acceptar el suport econòmic de 7.000,00 € atorgat pel la Diputació de Barcelona per
al projecte que gestiona el Servei de Projecció de la ciutat, amb el detall que es relaciona:

CONCEPTE
Estratègia de creació i construcció
d’una identitat competitiva per a
Terrassa

PRESSUPOST
INICIAL

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

36.500,00

7.000,00

7.000,00

SISÈ. Acceptar el suport econòmic de 168.750,00 € 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

SUBVENCIÓ
ATORGADA

266.666,66

200.000,00

168.750,00

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

CODI PROGRAMA

IMPORT

Cultura – Museus

5451-33301-46100

8.700,00

Esports - Activitats

5452-34101-46100

13.684,00

Comerç – Fira Modernista

5622-43111-46100

8.000,00

Comerç – Centres comercials
urbans, i fira

5622-43903-46100

21.500,00

Rel. Europees i Internacionals

5752-43901-46100

2.500,00

Projecció de la Ciutat

5754-49206-46100

7.000,00

Innovació – Consolidació
empresarial

5753-49204-46100

168.750,00

VUITÈ. 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:

Nom
CULTURA - Exposició temporal
de llarga durada del Museu:
Gabinet del col·leccionista

CULTURA
Lloc de treball

%

Conservador arqueòleg
Conservadora museu
Difusora museu
Tècnic museu
Auxiliar de gestió museu
Director museu
Encarregat de manteniment
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Tècnic televisió local
ESPORTS

15%
70 %
15 %
15 %
5%
10 %
5%
5%
5%
2%

ESPORTS – Activitats i
esdeveniments esportius

ESPORTS – Esport per prevenir
el risc d’exclusió

Tècnica de gestió activitats esportives
Tècnica d’activitats esportives
Diversos
responsables
d’equipaments
esportius
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lacions esportives
INNOVACIÓ

13 %
2%
13 %

-Tècnic mig
-Tècnic mig

100%
14 %

5%
50 %

Centres Locals Serveis
Empreses (Consolidació
empresarial)
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NOVÈ. Notificar el contingut d’aquests acords als interessats.

9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros
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L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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