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

06/2016

18-MARÇ-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall

El divuit de març de l’any dos mil setze, 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. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Membres excusats
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

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.

Isidre Colás i Castilla
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 4 de març de 2016 (05/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 4 de març de 2016 (05/2016),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Donar compte de la resolució núm. 1325, de 22 de febrer de 2016, que aprova el
document de resolució de mutu acord, donant per finalitzats els treballs relatius a la
redacció del Projecte d’obertura i de millora de la urbanització de la xarxa de passatges
en el marc d’actuació del Pla de Barris de la Maurina. Exp. COAD 137/2009
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1325, de 22 de febrer de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
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PRIMER. Aprovar el document de resolució de mutu acord, signat en data 15 de febrer de 2016
entre el tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, qui
actua en nom i representació de la corporació i la senyora Maria Dolores qui obra en nom i
representació de l’empresa SBS SIMON I BLANCO, SLP.
SEGON. Donar per finalitzats els treballs relatius a la redacció del Projecte d’obertura i de
millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d’actuació del Pla de Barris de
la Maurina.
TERCER. Aprovar la resolució de mutu acord del contracte dels serveis relacionats amb la
direcció de l’obra i de coordinació de seguretat i salut del Projecte d’obertura i de millora de la
urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d’actuació del Pla de barris de la Maurina.
QUART. Retornar a l’empresa SBS, SIMON I BLANCO, SLP, l’aval dipositat a la tresoreria
d’aquest ajuntament, en data 9 d’abril de 2010, en concepte de garantia per la totalitat dels
treballs adjudicats per un import total de 950,00 € operació núm. 201000030660, tipus
d’operació OCVD-CVD referència d’intervenció 10.107256.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a SBS, SIMON I BLANCO, SLP.

3. Donar compte de la resolució núm. 1456, de 18 de febrer de 2016, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona un ajut, consistent en un projecte de microurbanisme a diferents
punts de la ciutat. Exp. GNMA 37/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1456, de 18 de febrer de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en un projecte de microurbanisme a diferents punts de la ciutat.
SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
coordinació de seguretat i salut i assessorament en a prevenció de riscos laborals de les
activitats desenvolupades pel Servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP). Exp. ECAS
7534/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
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Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

6 mesos

12.396,70 €

-

-

2017

12 mesos

24.793,40 €

-

-

2018

6 mesos

12.396,70 €

6 mesos

12.396,70 €

2019

-

-

12 mesos

24.793,40 €

2020

-

-

6 mesos

12.396,70 €

49.586,80 €

49.586,80 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
coordinació de seguretat i salut i assessorament en la prevenció de riscos laborals a les
activitats desenvolupades pel Servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP).
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost de quarantanou mil cinc-cents vuitanta-sis euros (49.586,80 €), exclòs IVA, i una durada de dos anys, a
comptar des de la seva formalització. La durada es podrà prorrogar anualment fins a un màxim
de, durada inicial més pròrrogues, quatre (4) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent vint mil euros (120.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1511 15001 22706 del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

6 mesos

15.000,00 €

-

-

2017

12 mesos

30.000,00 €

-

-

2018

6 mesos

15.000,00 €

6 mesos

15.000,00 €

2019

-

-

12 mesos

30.000,00 €

2020

-

-

6 mesos

15.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a 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).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el director de Serveis d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic, que actualment és
el Sr. Salvador Navarro, 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.
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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
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

5. Propostes urgents
Es presenta la proposta i s’aprova al urgència per unanimitat de tots els membres presents.
Tot seguit, es voten els acords que componen la proposta urgent, que són aprovats per
unanimitat amb el contingut següent:
PRIMER. Aprovar el “Pla de Mandat 2015-2019”, que s’acompanya, com a document estratègic
comprensiu de l’acció del Govern Municipal que està previst desenvolupar durant el present
mandat corporatiu.
SEGON. Ordenar que es doni la màxima difusió del Pla de Mandat, i que s’incorpori a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament – Portal de transparència municipal –, i a la intranet municipal
“Utinc”.
TERCER. Facultar al Tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert per tal que disposi el
necessari per al desenvolupament dels presents acords.

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

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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