ACTA REUNIÓ 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 REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Josefina Soler i Carrera
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso

03/2015

6-FEBRER-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a sis de febrer de l'any dos mil
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local, per
fer en primera convocatòria sessió ordinària, sota
la Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde-President,
Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez i Munné, com a interventor general.

Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

La present reunió 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.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 23 de gener de 2015 (02/2015).
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 23 de gener de 2015 (Reunió
02/2015).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra
requeriments d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i
l’incompliment de la funció social dels mateixos. HADI 385/13 - CORE 467/2014, HADI 86/13 CORE 471/2014, HADI 111/13 - CORE 470/2014, HADI 103/13 - CORE 469/2014, HADI 96/13 CORE 473/2014, HADI 413/13 - CORE 425/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10754, de 23 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 467/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom de Bankia SA, davant el el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la Resolució núm. 5912 de 25 de
juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de gestió urbanística HADI 385/13
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número Core-467/2014,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10755, de 23 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 471/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de BANKIA
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, contra la Resolució núm. 6028
de 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori
en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística Hadi 86/2013
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-471/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10756, de 23 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número CORE 470/2014, interposat
pel procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de Bankia
S.A., davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona contra la Resolució núm. 6022
de 25 de juny de 2014, dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i
Territori de l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística HADI 111/13
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-470/2014,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10757, de 23 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 469/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini , en nom i representació de BANKIA
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, contra la Resolució núm. 6029
de data 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i
Territori en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística HADI 103/13
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-469/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10758, de 23 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 473/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de BANKIA
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, contra la Resolució núm.
6027 de data 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació
Urbanística i Territori en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística Hadi 96/2013
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
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TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-473/2014,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10809, de 22 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 425/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, Sr. Jose Carlos González Recio, en nom i representació de Ncg
Division Grupo Inmobiliario SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de Barcelona,
contra les Resolucions núm. 4939 de 29 de maig de 2014 i núm. 6534 de 18 de juliol de 2014
dictades per la Tinent d'alcalde de l'àrea de Planificació Urbanística i Territori en el marc de
l'expedient de gestió urbanística HADI 413/2013.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-425/2014,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de Barcelona.

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (IPMA 542/2014, IPMA 575/2014, IPMA 577/2014, IPMA
692/2014 i IPMA 707/2014)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord
amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, 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 12 de setembre de
2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons l'article 38.2 de l’Ordenança
municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa
sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 21 de
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setembre de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats 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.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades ja que no desvirtuen els fets ni els fonaments
de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una sanció de tres-cents euros amb
cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, 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 24 de setembre de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de cinc-cents euros (500 €), segons l'article 38.2 de l’Ordenança
municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la
comissió de la infracció consistent en portar dos gossos de raça considerada potencialment
perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 27
d’octubre de 2014, donada la transcendència social en la comissió de la infracció, incomplint
l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats 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.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord
amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, 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 30 d’octubre de
2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats 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.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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4. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades. (3 expedients)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
altra activitat pública com a professor de música a l’Escola Municipal de Música de Cervera, i
acumular-hi la compatibilitat per activitat privada per compte propi com a concertista, al funcionari
de carrera del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Narcís, de conformitat amb
el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat
amb l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració
prevista legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de professor associat a la Universitat de
Barcelona, a temps parcial, destinant 7 hores setmanals aproximadament, al senyor Antoni, de
conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva
sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat
amb l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com
a màxim, la legalment establerta.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a advocat, al funcionari de carrera senyor Américo de
conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva
sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat
amb l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

5. Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, de 10 vehicles patrulla per a la Policia Municipal. ECAA 01/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

2015

9 mesos

114.548,40 €, exclòs l’IIVA

2016

12 mesos

152.731,20 €, exclòs l’IIVA

2017

12 mesos

152.731,20 €, exclòs l’IIVA

2018

12 mesos

152.731,20 €, exclòs l’IIVA

2019

3 mesos

38.182,80 €, exclòs l’IIVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
mitjançant rènting durant 48 mesos de 10 vehicles patrulla per als serveis de la Policia Municipal
de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost màxim de siscents deu mil nou-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims (610.924,80 €), exclòs l’IVA. El
termini màxim d’entrega dels vehicles, degudament transformats per als usos dels serveis
policials, és de noranta dies, comptats des de la data de notificació formal de l’encàrrec. Els
vehicles hauran de ser entregats en el lloc que s’indiqui a l’encàrrec de provisió. La durada del
rènting dels vehicles és de 48 mesos, a comptar des del lliurament dels vehicles
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2015, cent trenta-vuit mil sis-cents tres euros amb cinquanta-sis cèntims (138.603,56 €),
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inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1222.13201.20400 del Pressupost
Municipal de 2015.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte l’intendent cap de la Policia Municipal, que
actualment és el Sr. Joan A. Quesada, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada
es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte,
sol·licitant oferta de l’encàrrec de provisió a BBVA AUTORENTING SA (NIF A60028776), empresa
adjudicatària de l’acord marc de subministrament mitjançant rènting durant 48 mesos de vehicles
de serveis policials amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2013.01).

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Ratificar la resolució núm. 317 de 16 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015", l'ajut econòmic i recurs material de 382.434,72 € per a projectes i actuacions de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 317, de 16 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’ajut econòmic i recurs material per a les actuacions 2015
que es relacionen a continuació:
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AJUT ECONÒMIC:

SERVEI

RECURS
SOL·LICITAT

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
Sensibilització, participació i divulgació
ambiental. Activitats de sensibilització i
edu cació ambiental

COST TOTAL

COFINANÇAMENT

55.000,00

5 .000,00

50.000,00

440.000,00

220 .000,00

220.000,00

1

Medi Amb ient i
Sostenibilitat

2

Medi Amb ient i
Sostenibilitat

Animals de companyia (gossos i gats)

3

Medi Amb ient i
Sostenibilitat

Sanitat ambiental

45.045,00

22 .522,50

22.522,50

4

Medi Amb ient i
Sostenibilitat

Segu retat alimentària

52.067,00

32 .435,00

19.632,00

50.000,00

45 .000,00

5.000,00

19.530,44

19 .530,44

-

37.946,78

37 .946,78

-

699.589,22

382 .434,72

317.154,50

5 Mobilitat
Via Pública i
Prote cció Civil
Via Pública i
7
Prote cció Civil

6

Canvi climàtic i sostenibil itat. Implantació de
mesures de gestió sostenible ambie ntal i
econòmica
Tractament de vegeta ció a la fra nja perimetra l
de baixa combustib ilitat
Tractament de vegeta ció de parcel·les no
edi ficades dels ens públ ics locals
TOTAL AJUT ECONÒMIC

RECURS MATERIAL:

SERVEI
1 GEP

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
Bancs i papereres

RECURS
SOL·LICITAT
Material

SEGON.- L’import total dels recursos econòmics sol·licitat per l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori a la Diputació De Barcelona, d’acord al Catàleg de Serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, és de tres-cents vuitanta-dos mil quatre-cents trenta-quatre euros
amb setanta-dos cèntims (382.434,72€).
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

7. Donar compte del decret núm. 209 de 8 de gener de 2015, en la que es sol·licita a la
Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el suport
econòmic, tècnic i recursos materials pel Projecte “Actuacions Pla de Sensibilització
Terrassa Solidària 2015”.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 209, de 8 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos materials per a les actuacions 2015 que
es relacionen a continuació:
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Relació de recursos sol·licitats:
PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL (€)

Actuacions Pla de Sensibilització
“Terrassa Solidària 2015”

44. 178,89

SEGON.- L’import corresponent a despeses de personal, inclós en el pressupost total, és per la
quantitat d’11.574,89 € ( 26,20 % de l’import total), relacionat a les despeses del tècnic de la
Unitat de Solidaritat i Cooperació Internacional, en Salvador Piqueras Muñoz, per l’equivalent de
464 hores de la seva jornada laboral.
TERCER.- L’import sol·licitat és de 26.212 € (vint-i-sis mil dos-cents dotze euros), corresponent
al 59,33% del total del projecte. D’aquesta quantitat correspondran en despeses de personal
l’import 2.621 €, i la resta en despeses de béns corrents.
QUART.- L’Ajuntament de Terrassa cofinançarà aquest projecte amb l’aportació del 40,67%,
fent-se càrrec als capítols següents del pressupost municipal vigent :
Capítol 1 (despeses de personal) :

8.953,89 €

Capítol 2 (despeses béns corrents) :
Partida: 0467-91203-22799

7.000

€

Partida: 0467-91203-22602

2.013

€

El projecte restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui, reformulant-lo d’acord a l’import
concedit.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

8. Ratificar la resolució núm. 210 de 8 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el Programa
Participació Ciutadana i acció comunitària, recursos tècnics per l’actuació “Dinamització
associativa 2.0”.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 210, de 8 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, programa Participació Ciutadana i acció comunitària, recurs Dinamització
associativa 2.0, el recurs tècnic per a la següent actuació:
Dinamització associativa 2.0

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.
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9. Donar compte del decret núm. 246 de 15 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona en el marc Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i
recursos materials pel Projecte “Àgora Terrassa: aplicacions per al desenvolupament
social”.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 246, de 15 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos materials per a les actuacions 2015 que
es relacionen a continuació:
Relació de recursos sol·licitats:
PROJECTE
AGORA TERRASSA: aplicacions per al
desenvolupament social

PRESSUPOST TOTAL (€)
44.325

SEGON.- L’import corresponent a despeses de personal, inclòs en el pressupost total, és per la
quantitat de 32.325 € ( 72,9 % de l’import total), corresponent a les despeses d’una tècnica de la
Gerència Municipal, na Jordina Papasseit. Corresponent a 1098 hores de la seva jornada laboral.
TERCER.- L’import sol·licitat és de 26.595 € (vint-i-sis mil cinc-cents noranta-cinc euros),
corresponent al 60% del total del projecte. D’aquesta quantitat correspondran en despeses de
personal l’import de 14.595 €, i la resta en despeses de béns corrents.
QUART.- L’Ajuntament de Terrassa cofinançarà aquest projecte amb l’aportació del 40%, fent-se
càrrec al capítol de despeses de personal, del pressupost municipal vigent
El projecte
concedit.

restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui, reformulant-lo d’acord a l’import

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

10. Ratificar la resolució núm. 247 de 24 de desembre de 2014, que aprova la presentació de
la sol·licitud a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de l’any 2015” del Pla de Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a programes i activitats
gestionades per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
Analitzats els antecedents, ratificar la resolució núm. 247, de 24 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria del „Catàleg de Serveis de l’any
2015“ del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als departaments que correspongui perquè la
facin efectiva.
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11. Ratificar la resolució núm. 248 de 29 de desembre de 2014, que accepta la subvenció
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per un import de 49.996,11 €, per a la
implantació del projecte “Pla de promoció industrial i de dinamització dels polígons
d’activitat econòmica de Terrassa” de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
Analitzats els antecedents, ratificar la resolució núm. 248, de 29 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a través de l’ordre
EMO/258/2014, per un import de quaranta-nou mil nou cents noranta-sis euros amb onze cèntims
(49.996,11 €).
SEGON.- Notificar aquests acords a l’entitat i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.

12. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció de
81.136,65 €, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de tres
agents d’ocupació i desenvolupament local.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció de
vuitanta-un mil cent trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (81.136,65 €) atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local
AODL per a l’any 2014, amb un cost total de cent deu mil cinc-cents catorze euros amb trenta-cinc
cèntims (110.514,35 €).
SEGON.- Prendre coneixement que l’import corresponent al cofinançament del programa, per
valor de vint-i-nou mil tres-cents setanta-cinc euros amb noranta cèntims (29.375,70 €) anirà amb
càrrec al pressupost de 2015 de Foment de Terrassa SA.

13. Aprovar l’addenda al conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la
UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat l’11 de maig de 2012,
pel qual es determinen els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la UNED de Terrassa
durant el curs 2014-2015.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la
UNED de la Província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat el 11 de maig de 2012, pel
qual es determinen els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la UNED de Terrassa durant el
curs 2014-2015, que es transcriu a continuació:
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“ADDENDA
AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE
ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA, SIGNAT EL 11 DE MAIG DE 2012, PEL QUAL ES DETERMINEN ELS
ENSENYAMENTS QUE S'IMPARTIRAN A LA SEU DE LA UNED DE TERRASSA DURANT EL
CURS 2014-2015

A Barcelona,

INTERVENEN

D'una part el Sr. Alejandro Tiana Ferrer com a President del Consorci Universitari Centre
Associat a la UNED de la Província de Barcelona, assistit per aquest acte per la Secretària del
Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, Sra. Rosa Bonet Trull.

D'una altra part, l'Excm. Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde de l'Ajuntament Terrassa, assistit per
aquest acte per el Secretari General de l’Ajuntament de Terrassa, Isidre Colàs Castilla

EXPOSEN

I. Que l'Ajuntament de Terrassa es soci fundacional (forma part) del Consorci Centre
Associat a la UNED de la Província de Barcelona creat el 11 de maig de 2012.
II. Que en l'annex III del conveni fundacional del Consorci Universitari Centre Associat a la
UNED de la Província de Barcelona s'estableixen els ACORDS PER AL MANTENIMENT
DE LA SEU DE LA UNED A TERRASSA.
II. Que la seu de la UNED de Terrassa és una part integrant del Centre Associat a la UNED
de la Província de Barcelona, i, com a tal, està subjecte a la seva normativa, tant
administrativa com acadèmica.
III. Que la seu de la UNED de Terrassa està ubicada en l'edifici Vapor Universitari, carrer
Colom 114.
IV. Que en l'annex abans esmentat, en el seu quart punt s'estableix que la programació
d'aquesta seu es podrà actualitzar anualment en funció de la petició de l'Ajuntament de
Terrassa i amb l'aprovació de la Junta Rectora, dins de la planificació docent general del
Centre.

I per això prenen el següents

ACORDS

Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que s’impartiran en
la Seu de la UNED de Terrassa durant el curs 2014-2015.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 13

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Segon.- En la Seu de la UNED de Terrassa s’impartiran ensenyaments del Curs d’Accés
Directe per a Majors de 25 i 45 anys així com qualsevol altre ensenyament universitari reglat
que imparteixi la UNED, que hagi estat prèviament sol·licitat per l’Ajuntament de Terrassa, i que
la Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú.
Per el curs 2014-2015 aquesta programació serà:
CAD majors 25 anys
CAD majors 45 anys
Grau de Psicologia
Grau de Treball Social
Grau d'Educació Social
En el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys (CAD) l'oferta serà de 10 assignatures, que
comprenen les opcions d'accés a l'oferta de graus de la UNED (àrees: ciències socials i
jurídiques, arts i humanitats, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura).

Tercer.- A més a més dels ensenyaments reglats, aquesta Seu podrà organitzar, en
col·laboració amb el Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, activitats
culturals i formatives que responguin a les directrius generals de la UNED i a les línies
prioritàries marcades tant per la Junta Rectora del Consorci com per l’Ajuntament de Terrassa.
Quart.- La Seu comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva oferta segons
els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del Consorci.
Cinquè.- La Direcció del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona designarà,
d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa, a un coordinador acadèmic de la Seu, per tal de facilitar
les gestions acadèmiques que s’hagin de realitzar per al millor funcionament del mateix, que
serà membre nat del Consell de Direcció del Centre Associat a la UNED de la Província de
Barcelona.

Sisè.- L’Ajuntament de Terrassa sufragarà les despeses de funcionament de la Seu d'acord
amb el que s'especifica en l' ACORDS PER AL MANTENIMENT DE LA SEU DE LA UNED A
TERRASSA, que en el moment de la signatura d'aquesta addenda l'estimació que en fa
d'aquest cost és de 54.936€, i garantirà, d’acord amb la Direcció del Centre Associat a la UNED
de la Província de Barcelona, el compliment dels serveis propis d’un centre universitari, que en
el moment de la signatura d’aquest conveni es concreten en:
•
•
•
•

biblioteca,
aula d’estudi,
servei d’atenció a l’estudiant i
aula informàtica.

Setè.- El Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona donarà el suport centralitzat
necessari per el bon funcionament de la Seu de Terrassa, tant des de l’àrea acadèmica, com
de la tècnica i de l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació
anual necessària mentre sigui vigent el present conveni.
Vuitè.- Pel desenvolupament del curs 2014-2015, l'estimació de costos de l'activitat
programada, que contempla: despeses de tutories, coordinació i d'altres despeses vinculades,
es de 113.697€ sempre i quan no s'alteri la programació proposada en l'article 2 d'aquest
Conveni.
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Novè.- El Consorci Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona inclourà en el seu
pressupost la partida necessària per assumir les despeses de la Seu de la UNED de Terrassa
així com la quantitat que el seu Consistori ha d’aportar al mateix.
Desè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Terrassa ha de fer al pressupost del
Consorci Centre Associat de la UNED província de Barcelona es farà efectiva en nou
mensualitats, de gener a desembre restant exclosos els mesos de juliol, agost i setembre.
Aquestes aportacions tindran una retenció de crèdit del pressupost 2015 de l’Ajuntament de
Terrassa. L’ incompliment d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració per
quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.”

SEGON.- Notificar el contingut d’aquests acords als departaments implicats i tots els interessats.

14. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la
subvenció de 20.698,89 € atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, per a la
realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la
renda mínima d’inserció.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
ÚNIC.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció
de 20.698,89 € atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, , mitjançant resolució de data 8
d’octubre de 2014, per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones
destinatàries de la renda mínima d'inserció. El cost total del projecte és de 20.698,89 €.

15. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la
subvenció de 254.535,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització
del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per
l’ocupació”.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 254.535,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de
data 5 de desembre de 2014, per a la realització del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya “joves per l’ocupació”. El cost total del projecte és de 259.365,70 €.
SEGON.- Prendre coneixement que l’import de 4.830,70 € corresponent al cofinançament dels
costos de contractació i indemnització per fi de contracte del personal que desenvolupa aquest
projecte i als incentius per als participants, anirà amb càrrec al pressupost de la societat municipal
Foment de Terrassa, SA.
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16. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la
subvenció de 245.695, 50 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització
d’accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del SOC en àrees
professionals adreçades prioritàriament a treballadors desocupats.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la
subvenció de 245.695,50 €.atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de
data 15 de desembre de 2014 per a la realització d’accions formatives vinculades al fitxer
d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals prioritàries,
adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades. El cost total del projecte és de
280.636,15 €.
SEGON.- Prendre coneixement que l’import de 34.670,65 € corresponent a la contractació i
indemnització per finalització de contracte del personal tècnic i administratiu per a la gestió del
programa formatiu, anirà amb càrrec al pressupost de 2015 de Foment de Terrassa SA.

17. Ratificar la resolució núm. 316 de 12 de gener de 2015, que accepta al subvenció de
7.950 €, concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per a les
programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona, on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre pel curs
escolar 2014-2015.
Analitzats els antecedents, ratificar la resolució núm. 317, de 12 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Terrassa, per a les programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, pel
curs escolar 2014-2015, sent l’import concedit de set mil nou-cents cinquanta euros (7.950,00 €).
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta Resolució a les parts interessades.

18. Ratificar la resolució núm. 322 de 16 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona un ajut econòmic per un import de 5.300 €, en el marc de la convocatòria 2015
per un projecte que consisteix en la organització i realització d’una exposició conjunta dels
serveis d’arxiu dels Ajuntaments de Terrassa i Matadepera entorn a les trobades geganteres
de diferents èpoques.
Analitzats els antecedents, ratificar la resolució núm. 322, de 16 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut econòmic per un import total de 5.300,00
€ en el marc de la convocatòria 2015, publicada en el BOPB de 9 de desembre de 2014.
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SEGON.- El projecte consisteix en la organització i realització d’una exposició conjunta dels
serveis d’arxiu dels Ajuntaments de Terrassa i Matadepera, en el qual els dos arxius aportaran
imatges, documents i recerca entorn a les trobades geganteres de diferents èpoques, amb un
pressupost total d’execució de 7.100 € i una aportació municipal de 1.800 €, segons el detall
següent:
INGRESSOS PREVISTOS
Aportació Diputació Barcelona:
Fons propis:
TOTAL.................................

5.300,00€
1.800,00€
7.100,00€

PRESSUPOST DE DESPESES
Guió-maquetació de l'exposició física:
Ampliacions fotogràfiques:
Aplicació de realitat augmentada o multimèdia 3D :
TOTAL................................

1.500,00€
600,00€
5.000,00€
7.100,00€

TERCER.- D’acord amb la fitxa detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària al
pressupost vigent Partida 2000.92003.22699. A aquest efecte, s’han comptabilitzat l’operació de
reserva de crèdit, que s’acompanya.
QUART.- Supeditar la realització del projecte a l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Barcelona, amb el compromís de no efectuar la despesa prevista en cas que no es
concedeixi la subvenció demanada.

19. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’asfalt en fred. ECAU 207/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

9 mesos

11.250,00 €, exclòs l’IVA

2016

3 mesos

3.750,00 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’asfalt en fred.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de quinze mil euros (15.000,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des de
la data de formalització, que es preveu l’1 d’abril de 2015.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
divuit mil cent cinquanta euros (18.150,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1511.15302.21000 del Pressupost Municipal:
Import, inclòs l’IVA

Partida

2015

13.612,50

1511.15302.21000

2016

4.537,50

1511.15302.21000

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap d’Obres del Servei de Gestió de l’Espai
Públic, que actualment és el Sr. José Manuel Arrieta, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució
i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es. S’estableix com a
obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a través de la plataforma
VORTALgov www.vortalgov.es.

20. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
ciment portland II/b-L 32,5N de 25 kg. ECAU 208/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

9 mesos

15.495,87 €, exclòs l’IVA

2016

3 mesos

5.165,29 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
ciment portland II/b-L 32,5N de 25 kg.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de vint mil sis-cents seixanta-un euros amb setze cèntims (20.661,16 €), exclòs l’IVA, i una
durada d’un (1) any, a comptar des de la data de formalització, que es preveu l’1 d’abril de 2015.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1511.15302.21000 del Pressupost Municipal:
Import, inclòs l’IVA

Partida

2015

18.750,00

1511.15302.21000

2016

6.250,00

1511.15302.21000

Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que
estableix l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap d’Obres del Servei de Gestió de l’Espai
Públic, que actualment és el Sr. José Manuel Arrieta, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució
i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es. S’estableix com a
obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a través de la plataforma
VORTALgov www.vortalgov.es.

21. Ratificar la resolució núm. 343 de 15 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona ajuts econòmics per un import total de 85.000 €, per activitats dels àmbits de
Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. INSU 04/2015
Analitzats els antecedents, ratificar la resolució núm. 343, de 15 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts econòmics per un import total de vuitantacinc-mil euros (85.000,- €) per activitats dels àmbits de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria 2015, publicada al BOPB de
9 de desembre de 2014.
PROJECTE

SERVEI DE CULTURA
5085- Festival de Jazz
5201- Cultura i desenvolupament comunitari
Altres ingressos
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PRESSUPOST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST

144.098,60

35.000,00

109.098,60

15.000,00

1.144.114,70

50.000,00

978.131,70
115.983,00

30.400,00
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SEGON.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4.
TERCER.- Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2015, a continuació es relaciona el personal adscrit, i
que té consideració de despesa elegible:
Servei gestor
del projecte

CULTURA

Lloc de treball

Secretària de direcció
Tècnica auxiliar de gestió
Secretària
membres
de
la
corporació
Conserge
Conserge
Administratiu
Oficial de manteniment
Oficial d’ofici
Oficial d’ofici
Oficial d’instal·lació cultural
Tècnica de cultura
Tècnica de gestió cultural AA VV
Conserge equipament cultural
Tècnic gestió cultural festes i
cultura tradicional
Tècnic auxiliar producció actes a la
via pública

% Festival de Jazz

2%
10 %
10 %
10 %
10 %
8%
10 %
10 %
10 %
100 %

% Cultura i
desenvolupame
nt comunitari
6%
40 %
30 %
20 %
20 %
30 %
15 %
15 %
15 %
0
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

22. Acceptar la subvenció de 41.449 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, per al Projecte “Oh Sí! Oci alternatiu al consum de drogues”, a executar durant
l’any 2015. INSU 30/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 41.449,00 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, per al projecte OH SÍ! OCI ALTERNATIU AL CONSUM DE DROGUES a executar durant
l’any 2015, i que gestiona el Servei de Salut Comunitària en col·laboració amb els serveis de
Joventut i Lleure, Esports i Ciutadania i Drets i Civils.
SEGON.- Ingressar l’import de 41.449,00 € a les aplicacions pressupostàries següents, en la part
que s’indica:
Compte pressupostari
31103.42090
33404.42090
32704.42090
34101.42090
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Import
19.230,00 €
16.369,00 €
900,00 €
4.950,00 €

Servei
Salut i Comunitat
Joventut
Ciutadania
Esports
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TERCER.- Tramitar una sol·licitud de generació de crèdit, donat que la subvenció atorgada no està
prevista al pressupost municipal.

23. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT
Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte serveis de manteniment i
neteja parcial de les zones verdes públiques i de serveis de control d’adventícies als vials
del municipi de Terrassa. ECAS 149/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, exclòs l’IVA, atès que el contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2015

7 mesos

970.617,92 €

2016

12 mesos

1.764.186,00 €

2017

5 mesos

735.077,50 €

2018

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte serveis de manteniment i
neteja parcial de les zones verdes públiques i de serveis de control d’adventícies als vials del
municipi de Terrassa, promovent, al mateix temps, l’ocupació de persones amb discapacitat.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació
de tres milions quatre-cents seixanta-nou mil vuit-cents vuitanta-un euros amb quaranta-dos
cèntims (3.469.881,42 €), exclòs l’IVA. La durada del contracte és de dos (2) anys, a comptar des
de la data de la formalització. El contracte es podrà prorrogar un (1) any.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
la durada inicial i les eventuals pròrrogues inclusivament, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1438.17101.22799 del Pressupost Municipal:
2015

1.131.740,49 €, inclòs l’IVA

2016

2.057.040,88 €, inclòs l’IVA

2017

857.100,37 €, inclòs l’IVA

Atès que el present contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors,
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP),
que actualment és el Sr. Jordi Chueca i Abancó, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a través de la plataforma
de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa. La
2
participació en el procediment d’adjudicació del lot 3: 490.026,86 m es reserva a centres
especials de treball (CET), en què almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin
persones amb discapacitat, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 5a del
TRLCSP. S’estableix com a obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a
través de la plataforma VORTALgov www.vortalgov.es.

24. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 9 hores 45 minuts del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari,
CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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