ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
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.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

14/2017

6-OCTUBRE-2017

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Lluïsa Melgares i Aguirre
Meritxell Lluís i Vall
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats

El sis d’octubre 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 Sr. alcalde - president, Jordi
Ballart i Pastor.
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.
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.

Rosa Maria Ribera i Mitjavila

Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior realitzada el 22 de setembre de 2017 (13/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 22 de setembre de 2017
(13/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Donar compte de la resolució núm. 7882, de 20 de setembre de 2017, que estableix un
sistema d’adjudicació directa per l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús
temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanoves i Mossèn Homs, d’acord
amb el Plec de clàusules aprovat en data 9 de febrer de 2017. Exp. MAMA 15/2017
Analitzats els antecedents, es dóna compte de la resolució núm. 7882, de 20 de setembre
de 2017:
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa gestiona dues zones
d’horts municipals emplaçades a les finques de Mossèn Homs i de Can Casanoves.
El passat 9 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Terrassa va aprovar un nou plec de clàusules
que regula les condicions d’atorgament de les llicències per a l’ocupació i ús temporal de
parcel·les d’horts municipals vacants de les dues finques i l’establiment d’una llista d’espera
així com la possibilitat d’adjudicar les parcel·les directament en cas que la llista de persones
sol·licitants estigui composada per un nombre menor al nombre de parcel·les pendents
d’adjudicar que en aquell moment eren 137.
En data 4 d’abril de 2017, mitjançant la resolució número 3147, es van atorgar un total de 113
parcel·les de les 137 parcel·les lliures existents.
El Plec de condicions estableix en l’article 29, que la persona adjudicatària està obligada a
consignar una fiança que es fixa en la quantitat de setanta-cinc euros (75 €) i que s’haurà
d’ingressar a la Tresoreria Municipal. El dipòsit s’haurà de fer en el termini comprés entre la
notificació de l’atorgament de la llicència (publicació resultat sorteig on han resultat
adjudicataris) i la signatura del títol acreditatiu del dret i lliurament de claus, com a requisit previ
d’aquest, per tal de garantir el retorn de les instal·lacions en correctes condicions. En cas
contrari, s’entendrà com a desistiment i renúncia automàtica. L’article 11 del mateix plec
estableix com una de les causes d’extinció de l’autorització l’incompliment de l’obligació de
dipositar fiança.
Finalitzat el termini esmentat, un total de 31 persones adjudicatàries no havien dipositat la
fiança estipulada i per tant, s’entén que com a renúncia automàtica i es produeix l’extinció de
les llicències d’ocupació.
De la mateixa manera l’article 11 del plec estableix com una de les causes d’extinció de
l’autorització renúncia del titular, aquesta renúncia va ser formalitzada per un total de 15 titulars
abans de dipositar la fiança establerta a l’article 28 i per part de 8 titular més un cop dipositada,
per tant també es va produir l’extinció de les llicències d’ocupació.
Per tant de forma efectiva s’han atorgat un total de 59 parcel·les.
D’altre banda, en data 21 de març de 2017 amb número 3029, es va procedir a declarar
l’extinció de la llicència d’ocupació i ús de 13 de les parcel·les de Can Casanoves per
incompliment del plec de clàusules que regula l’adjudicació dels horts municipals, que estableix
al punt 11.11 l’obligatorietat d’utilitzar per part de les persones adjudicatàries un sistema de reg
localitzat (reg gota a gota, cinta exsudant o similar), per tal de fer efectiu l’estalvi d’aigua.
Tenint en compte que algunes de les llicències tenien parcel·les sense dividir, el total de
parcel·les finals lliures a Can Casanovas s’incrementarà en 19.
Igualment, en data 29 de maig de 2017 amb número 4849, es va procedir a declarar l’extinció
de la llicència d’ocupació i ús de 18 de les parcel·les de Mossèn Homs per incompliment del
plec de clàusules que regula l’adjudicació dels horts municipals, que estableix al punt 11.11
l’obligatorietat d’utilitzar per part de les persones adjudicatàries un sistema de reg localitzat (reg
gota a gota, cinta exsudant o similar), per tal de fer efectiu l’estalvi d’aigua. Tenint en compte
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que algunes de les llicències tenien parcel·les sense dividir, el total de parcel·les finals lliures a
Mossèn Homs s’incrementarà en 28.
A data d’avui, l’Ajuntament disposa d’un total de 125 parcel·les buides i ha rebut 43 noves
sol·licituds per a participar en el sorteig per a l'ús d'un hort municipal.
El procediment d’atorgament contemplat al plec de clàusules que regula les condicions
d’atorgament de les llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les d’horts municipals
vacants de les dues finques i l’establiment d’una llista d’espera aprovat en data 24 de març de
2017 era mitjançant sorteig públic entre tots les persones sol·licitants que compleixin els
requisits establerts en l’esmentat plec i en cas que la llista de persones sol·licitants estigues
composada per un nombre menor al nombre de parcel·les pendents d’adjudicar, l’Ajuntament
procediria a l’adjudicació directe de les mateixes, prescindint del sorteig. Per raons d’interès
social i per tal de que aquestes parcel·les realitzin les funcions socials a les que estan
destinades, des del servei es considera convenient obrir el termini de presentació de sol·licituds
fins el 30 de novembre de 2018 i procedir a l’adjudicació directe de les esmentades parcel·les
mentre hi hagi parcel·les disponibles.
És per tot això el senyor Marc Armengol Puig, com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, que actua en exercici de les facultats que té atribuïdes pel Decret de delegacions
de l’Alcalde-President núm. 2031/2017 de 7 de març de 2017,
DISPOSO:
PRIMER. Establir un sistema d’adjudicació directe per l’atorgament de llicències per a
l’ocupació i ús temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanoves i Mossèn Homs,
tal com contempla el Plec de clàusules administratives particulars aprovat en data 9 de febrer
de 2017 mentre hi hagi parcel·les disponibles. Aquestes adjudicacions es regiran pel el Plec de
clàusules aprovat en data 9 de febrer de 2017 esmentat anteriorment.
SEGON. Obrir indefinidament el termini per la presentació de sol·licituds fins el 30 de novembre
de 2018 i donar publicitat d’aquest fet mitjançant la web del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER. Notificar el contingut d'aquest acord a les parts interessades, i als Departaments que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern local en la propera sessió que
es celebri.

3. Aprovar la Memòria valorada d’asfaltat de carrers interiors de la ciutat. Exp. COAP
104/2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Per tal de poder mantenir el paviment asfàltic en unes condicions adequades de seguretat i ús,
tant per vehicles com per vianants, periòdicament l'Ajuntament de Terrassa promou l'execució de
millores d'aquest tipus de paviment.
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El Servei de Gestió de l'Espai Públic ha fet una localització de les necessitats de reparació dels
paviments asfàltics de la ciutat. Feta la localització i segons els recursos disponibles, s'arriba a la
conclusió de les actuacions a realitzar.
Per aquests motius, els serveis tècnics del Servei de Projectes i Obres han redactat, en data
setembre de 2017, la “Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat”.
II.- L’objecte de la memòria és definir les actuacions necessàries per conservar els paviments
asfàltics existents a diferents carrers de la ciutat, segons les prioritats i els recursos disponibles.
Els treballs a realitzar consisteixen en el reforç i/o conservació del paviment existent. No es
tracta d'actuacions totals en els carrers, sinó d'actuacions puntuals en les zones més
malmeses. Aquests treballs consistiran d'una banda, en la conservació del paviment existent
mitjançant el fressat i l'estesa de les capes d'aglomerat asfàltic en calent, o també en el reforç
de totes les capes del ferm existent en calçada.
Els treballs també inclouen la reparació de pous o embornals enfonsats en l'àmbit de treball,
així com la reposició de la pintura del vial afectada.
Les diferents actuacions s'han dividit en cinc àrees diferents:
Separata

Districte
1
1
2

Barri
Centre
Plaça Catalunya - Escola Industrial
Ca n'Anglada

Carrer
Sant Francesc
Ramon i Cajal
Mare de Déu de les Neus

2

3
4

Can Jofresa
Ca n'Aurell

Avinguda Can Jofresa
Sant Marc

3

3
3
3
4
4
4
4

Can Parellada
Can Parellada
Can Parellada
Can Palet de Vista Alegre
Can Palet de Vista Alegre
Can Palet de Vista Alegre
Can Palet de Vista Alegre

Alemanya
Holanda cruïlles
Itàlia cruïlles
Vista Alegre
Pigot
Merla
Cadernera

4

5
5
4

Sant Pere
Sant Pere
Ca n'Aurell

Catalunya
Independència
Galvany

1

Separata
5

Districte
6
6

Barri
Sant Pere Nord

Carrer
Av Vallès - Av Bèjar
Av Vallès - sota N150

III.- La memòria té un pressupost d’execució material d’un milió cinc-cents cinquanta-vuit mil setcents noranta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (1.558.793,86 €), un pressupost de contractació
amb IVA exclòs d’un milió vuit-cents setanta-un mil sis-cents set euros amb quaranta-set cèntims
(1.871.607,47 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de dos milions dos-cents
seixanta-quatre mil sis-cents quaranta-cinc euros amb quatre cèntims (2.264.645,04 €).
El termini previst d'execució de les obres és el següent:
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Separata
1
2
3
4
5

Termini d'execució
5 setmanes
5 setmanes
7 setmanes
6 setmanes
6 setmanes

IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic han emès
informe de data 19 de setembre de 2017, en el que informen favorablement sobre l’aprovació
de la “Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat", per tant es pot considerar que
la documentació de la memòria valorada assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en
relació amb les característiques i l'abast de la memòria, i que consta de documentació gràfica i
escrita suficient per a la seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
V.- De conformitat amb l’article 12 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes obres són qualificades de
conservació, manteniment i reparacions menors. D’acord amb l’art. 37.6 del mateix reglament
per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions
complementàries en els edificis dels ens locals és suficient que l’òrgan competent de la
corporació aprovi la documentació a que es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest reglament.
Com a conseqüència, en aquest cas, no és preceptiu sotmetre aquesta memòria a informació
pública.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde - president de
la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 2031 de 7 de març de 2017, delegà les
atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la “Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat", redactada en
data setembre de 2017 pels serveis tècnics del Servei de Projectes i Obres, amb un pressupost
d’execució material d’un milió cinc-cents cinquanta-vuit mil set-cents noranta-tres euros amb
vuitanta-sis cèntims (1.558.793,86 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs d’un milió
vuit-cents setanta-un mil sis-cents set euros amb quaranta-set cèntims (1.871.607,47 €) i un
pressupost de contractació amb IVA inclòs de dos milions dos-cents seixanta-quatre mil sis-cents
quaranta-cinc euros amb quatre cèntims (2.264.645,04 €).
El termini previst d'execució de les obres és el següent:
Separata
1
2
3
4
5
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SEGON. Publicar l’aprovació d’aquesta memòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) i
a la seu electrònica municipal, tot i no ser preceptiu el tràmit d’informació pública, per tal de
donar més transparència i proximitat a la tramitació de les aprovacions de les memòries
valorades gestionades per aquest Ajuntament.

4. Ratificar la resolució núm. 8101, de 13 de setembre de 2017, que accepta la subvenció
concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
sosteniment del funcionament del Conservatori de Música per al curs escolar 2015-2016
per un import màxim de 416.160,00 €.
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 8101, de 13 de
setembre de 2017:
Fets
1. 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.
2. Per resolució de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, número 4052 de data
4 de maig de 2017 i ratificada per la junta de Govern Local de data 19 de maig de 2017,
s’aprova sol·licitar l’esmentada subvenció.
3. En data 28 de juliol de 2017, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
emet un escrit comunicant-nos que ens concedeixen una subvenció per al sosteniment del
funcionament del Conservatori de Música de titularitat de la corporació local per al curs 20152016, l’import màxim del qual és de 416.160,00 €. .
4. La cap de Servei de Programació Econòmica i Administració del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa n’ha emès un informe d’impacte econòmic.
Fonaments de dret
1. De conformitat a allò previst a la llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.
2. D’acord a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic
de Catalunya.
3. De conformitat a la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del Text Refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de
desembre eliminant la previsió anterior conforme les subvencions directes per quantia superior
a 50.000,00 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni.
4. 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. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de titularitat de la
Corporació Local per al curs escolar 2015-2016 per un import màxim de quatre-cents setze mil
cent seixanta euros (416.160,00 €).
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SEGON. Elevar el contingut d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva
ratificació.

5. Ratificar la resolució núm. 8102, de 13 de setembre de 2017, que accepta la subvenció
concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
sosteniment del funcionament de les Escoles de Música per al curs escolar 2015-2016
per un import màxim de 86.014,14 €.
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 8102, de 13 de
setembre de 2017:

Fets
1. En data 4 de maig 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 de les Escoles de
Música de les Corporacions Locals, curs 2015-16.
2. Per resolució de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, número 4584 de data
16 de maig de 2017 i ratificada per la junta de Govern Local de data 9 de juny de 2017,
s’aprova sol·licitar l’esmentada subvenció.
3. En data 7 de setembre de 2017, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya emet un escrit comunicant-nos que ens concedeixen una subvenció per al
sosteniment del funcionament de les Escoles de Música de titularitat de la corporació local per
al curs 2015-2016, l’import màxim del qual és de 86.014,14 €.
4. La cap de Servei de Programació Econòmica i Administració del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa n’ha emès un informe d’impacte econòmic.
Fonaments de dret
1. De conformitat a allò previst a la llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.
2. D’acord a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic
de Catalunya.
3. De conformitat a la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del Text Refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de
desembre eliminant la previsió anterior conforme les subvencions directes per quantia superior
a 50.000,00 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni.
4. 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. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per al sosteniment del funcionament de les Escoles de Música de titularitat de la
Corporació Local per al curs escolar 2015-2016 per un import màxim de vuitanta-sis mil
catorze euros amb catorze cèntims (86.014,14 €).
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SEGON. Elevar el contingut d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva
ratificació.

6. Ratificar la resolució núm. 7845, de 19 de setembre de 2017, que sol·licita una
subvenció de 135.715,24 € al Servei Català d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, en base a la convocatòria de subvencions destinades al Programa de
projectes innovadors i experimentals per al projecte “Dinamització del clúser de
tecnologies aplicades a salut de Terrassa”. Exp. SUBIN 57/2017
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 7845, de 19 de
setembre de 2017:
Identificació de l’expedient
Expedient SUBIN 57/2017 relatiu a la sol·licitud d’una subvenció en el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya – per al projecte
“Dinamització del clúster de tecnologies aplicades a salut a Terrassa”
Fets
1.- El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC
de data 14 d’octubre de 2015, EMO/315/2015 per la qual s’aproven les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals per a l’any 2015.
2.- D’acord amb la resolució TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria,
per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals.
3.- En aquest marc els projectes innovadors i experimentals ens han de permetre identificar la
innovació en matèria d'ocupació a partir dels següents paràmetres: noves maneres de
respondre als problemes socioeconòmics i ocupacionals en un context definit; noves maneres
de donar-hi les despostes adequades; nous tipus de relació i col·laboració entre els actors
públics i d'aquests amb altres actors socioeconòmics; la inscripció dels projectes en processos
a mig termini articulats sobre objectius estratègics; l'establiment de dispositius de control,
seguiment i avaluació; i la possibilitat de transferència dels processos d'innovació, de manera
que els seus resultats puguin ser reproduïts, adaptats, en altres contextos.
4.- Mitjançant el Programa de projectes innovadors i experimentals es pretén donar suport a les
entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de l'ocupació i el
desenvolupament local per a l'execució de projectes innovadors i experimentals identificats
prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial derivats de la
concertació territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació
socioeconòmica i ocupacional actual amb l'objectiu de crear i mantenir ocupació de qualitat,
millorar l'activitat dels sectors productius estratègics generadors d'ocupació dels territoris,
mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones
més desafavorides.
5.- L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Innovació, sol·licita subvenció per al
projecte “Dinamització del clúster de tecnologies aplicades a salut a Terrassa” i que forma part
del Programa d’Innovació en el Teixit productiu en el marc de la convocatòria de subvencions
per a projectes innovadors i experimentals 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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L’esmentat projecte tindrà més concretament aquests subprojectes: Serious Game Camp, Ehealth Smart City Lab i Terrassa Health.
6- Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia d’especialització competitiva territorial de
Terrassa, les tecnologies facilitadores en l’àmbit de la salut. El projecte presentat completarà i
complementarà a d’altres projectes arrencats seguint aquesta estratègia i sota el paraigües de
la marca Parc Científic i Tecnològic, Orbital 40. Per altra banda, el projecte focalitza els seus
esforços en la sensibilització i la dinamització d’un sector emergent al nostre territori, el de l’mhealth, juntament amb sectors vinculats com el Big Data aplicat a salut o la Gamificació
aplicada a salut. Des d’aquesta perspectiva es vol reforçar al teixit empresarial local vinculat a
aquesta activitat mitjançant:
- La vinculació dels diferents grups d’interès del sector
- potenciant la creació i desenvolupament de noves empreses amb visió global en un sector
amb projecció de creixement exponencial.
- Sensibilitzant i formant a noves persones empresàries i empreses en aquest sector.
El Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa té per objectiu donar suport al teixit
empresarial associat a la innovació, la recerca i el reconeixement projectant i posicionant la
ciutat a l’exterior i potenciant el seu lideratge nacional i europeu. Aquesta convocatòria s’adapta
als objectius abans esmentats del Servei.
7.- El termini de presentació de sol·licituds per al Programa de projectes innovadors i
experimentals finalitza el 25 de setembre de 2017.
8.- Dades de la subvenció:
- Objecte de la subvenció: Projecte “Dinamització del clúster de tecnologies aplicades a salut
de Terrassa – Programa Projectes innovadors experimentals 2017 del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
- Import total del projecte: 180.953,66 €
- Detall import total del projecte
Subprogrames

2.1.- Serious
Game Camp

Tipus d'Acció
a.- Personal adscrit al
projecte (propi)

Accions
2.1.1.- Organització del I Serious Game
Camp

Costos
15.079,47
€

a.- Personal adscrit al
projecte (contractat)
e.- Jornades i
seminaris

2.1.1.- Organització del I Serious Game
Camp
2.1.1.- Organització del I Serious Game
Camp

a.- Personal adscrit al
projecte (propi)

2.2.- E-Health Smart City Lab

12.078,19
€
21.175,00
€
48.332,66
€
15.079,47
€

a.- Personal adscrit al
projecte (contractat)
f.- Capacitació
especialitzada
f.- Capacitació
especialitzada
j.- Tutoria i
acompanyament

2.2.- E-Health Smart City Lab

14.091,22
€

2.2.1.- Focus Grou Testeig

2.500,00 €

Total subprojecte

2.2.- E-Health
Smart City Lab
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2.2.2.- Formació específica m-health
2.2.3.-Mentoria a l'emprenedoria

20.570,00
€
18.150,00
€
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Total subprojecte

2.3.- Terrassa EHealth

a.- Personal adscrit al
projecte (propi)

3.3.- Terrassa E-Health

a.- Personal adscrit al
projecte (contractat)
e.- Jornades i
seminaris
e.- Jornades i
seminaris

3.3.- Terrassa E-Health
3.3.1.- Ideathon
3.3.2.- Market Place i Brokerage

Total subprojecte
Import Total Pla
d'acció
Ajut sol.licitat
(75%)
Aportació
Municipal (25%)

70.390,69
€
15.079,47
€
14.091,22
€
18.539,62
€
14.520,00
€
62.230,31
€

180.953,66 €
135.715,24 €
45.238,42 €

- Termini d’execució del projecte: El pla d’execució anual del projecte ha d’iniciar-se abans del
31 de desembre de 2017 i haurà de finalitzar com a màxim a 31 de desembre de 2018.
- Import de l’aportació municipal: 45.238,42 € ( 25%) capítol 1.
- Import que es sol·licita: 135.715,24,-€ ( 75%)
- Sistema de cobrament de la subvenció: bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la
presentació del certificat de l’inici del programa subvencionat i el 20% després de justificar.
9.- La directora d’Innovació, Recerca i Desenvolupament ha emès un informe, en data 18 de
setembre de 2017, en què proposa sol·licitar la subvenció
Fonaments de dret
1. Bases reguladores publicades al DOGC de data 14 d’octubre de 2015, EMO/315/2015.
Convocatòria TSF/1325/2017, de 25 de maig de 2017.
2. Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. 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.
4. Decret de l’Alcalde-President núm. 2031, de 7 de març de 2017.
Per tot això, RESOLC :
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 135.715,24 € ( cent trenta-cinc mil set-cents quinze euros
amb vint-i-quatre cèntims ) al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya,
en base a la convocatòria d’enguany de subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2017. La
denominació del projecte és:
“Dinamització del clúster de tecnologies aplicades a salut a Terrassa”
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SEGON. El total del pressupost d’aquest projecte ascendeix a 180.953,66 euros, amb un
cofinançament per part de l’Ajuntament de Terrassa d’un 25% del total, essent l’import de
45.238,42 €, amb càrrec a les partides del capítol 1, del Pressupost municipal.
TERCER. El projecte restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, reformulant-lo d’acord a l’import
concedit.
QUART. Ratificar el contingut d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.

7. Ratificar la resolució núm. 7671, de 14 de setembre de 2017, que sol·licita una
subvenció de 176.000 € al Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la
contractació en pràctiques de 16 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de
Catalunya.
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 7671, de 14 de
setembre de 2017:
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya,
dels consells comarcals i de les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de realitzar
contractacions en pràctiques incentivades per a joves menors de 30 anys.
Molts dels joves de la nostra ciutat, un cop finalitzen la seva formació tenen grans dificultats per
tal de obtenir un contracte de treball adequat a la seva preparació. Aquesta convocatòria facilita
l’adquisició de la preuada experiència laboral en joves recentment titulats.
Les actuacions previstes són la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 15 de setembre de 2017.
Per informe de la directora de Serveis d’Ocupació i Formació i del director de Serveis
d’Organització i RRHH, de data 12 de setembre, s’informa de la procedència de sol·licitar la
subvenció esmentada.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Atès que al Ple de l’Ajuntament de Terrassa del 23 de febrer de 2017, s’aprovà la instrucció
interna d’execució del Pressupost de l’any 2017, publicada al BOPB del 28 de febrer del 2017,
que inclou al seu annex IV la instrucció per al procediment de tramitació de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les atribucions legalment conferides per l'AlcaldiaPresidència mitjançant Decret 2031/2017, de 7 de març de 2017.
RESOL:
PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 176.000€ al Departament de Treball, Afers Socials i
Família per a la contractació en pràctiques de 16 joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil de Catalunya, d’acord amb
la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol i Ordre
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TSF/213/2016, d’1 d’agost.
SEGON. L’aportació municipal corresponent a la diferència entre el cost salarial i la subvenció
atorgada que es pugui produir en el moment de definir els llocs de treball anirà amb càrrec al
capítol 1 de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER. Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que es celebri.
QUART. Notificar el contingut del present Decret als Ens i Departaments municipals interessats
perquè la facin efectiva.

8. Ratificar la resolució núm. 8261, de 15 de setembre de 2017, que sol·licita una
subvenció de 60.383,01 € al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de
dues tècniques de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
Exp. INSU 38/2017
Analitzats els antecedents es ratifica per unanimitat la resolució núm. 8261, de 15 de
setembre de 2017:
Identificació de l’expedient
Expedient INSU 38/2017, relatiu a la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya d’una
subvenció per a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017.
Fets
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, promogut per la Unió Europea, amb la finalitat de reduir l’atur juvenil amb
ocupació de qualitat. Per poder complir amb l’objectiu marcat, la Generalitat de Catalunya
considera necessari disposar d’una xarxa territorial de professionals que pugui impulsar el
desenvolupament del Programa, especialment el que consisteix en informar i acompanyar a les
persones joves, inscrites en el programa.
2. S’han publicat les bases reguladores per a l’any 2017 de subvencions per a la Xarxa
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
3. El Servei de Joventut i Lleure Infantil reuneix els requisits establerts a la convocatòria. L’any
2015 el servei ja va disposar d’una tècnica impulsora del Programa de Garantia Juvenil i el
2016, de dues tècniques.
4. Tal i com s’especifica a la convocatòria, per a l’edició d’enguany estan assignats a Terrassa
dos professionals tal i com consta a la taula 1 de l’annex de la convocatòria (RESOLUCIÓ
TSF/1823/2017, de 13 de juliol).
5. A l’Article 6. Actuacions i terminis d’execució d’aquesta convocatòria s’especifica que la
contractació d’aquests professionals es realitzarà:
- Per a les noves contractacions del personal tècnic de la Xarxa: 30 dies a comptar de la
notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.
- Per a les pròrrogues de les contractacions del personal tècnic de la Xarxa, el dia següent de
la data fi del contracte de treball subvencionat a la convocatòria 2016.
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6. Per a la convocatòria 2017 es faria la pròrroga de les dues tècniques contractades a partir de
la convocatòria de 2016.
7. Dades de la subvenció:
- Objecte de la subvenció: el contracte de treball de dues persones tècniques impulsores
assignades a Terrassa.
- Servei: Joventut i Lleure Infantil
- Import total del projecte: 70.957,53 €
- Import sol·licitat: 60.383,01 €
- Import de l’aportació municipal: 10.574,52 €
- Termini d’execució del projecte: 12 mesos a comptar des del seu inici o fins el 30 de juny de
2018
- Disponibilitat pressupostària:
Concepte

Cost total

Personal (2)
Despesa
indirecta
TOTAL

61.702,20

A càrrec de la
subvenció
60.383,01

9.255,33
70.957,53

60.383,01

Aportació
municipal

Disponibilitat
pressupostària

1.319,19

Supeditat a la subvenció

9.255,33

Pressupost centralitzat

10.574,52

- Sistema de cobrament de la subvenció: s’ordenarà el pagament d’una bestreta de fins el 80%
de l’import de la subvenció quan es comuniqui l’inici de les actuacions, i el de l’import restant
quan s’hagi justificat la totalitat de les despeses.
Fonaments de dret
1. RESOLUCIÓ TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
2. Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de
les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015, modificada per l'Ordre
TSF/177/2016, de 22 de juny.
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. Decret de delegacions d’alcaldia Presidència 2031, de 7 de març de 2017
Resolució
Per tot això, resolc
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PRIMER. Sol·licitar una subvenció de 60.383,01 € al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la
contractació de dues tècniques de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil de
Catalunya.
SEGON. Supeditar la realització de la contractació a l’atorgament de la subvenció sol·licitada.
TERCER. Tramitar a la Junta de Govern per a la seva ratificació

9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 9 hores i 45 minuts, 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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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor

Pàgina 14

