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
Carme Labòria i Rojas
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso

22/2014

12-DESEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a 12 de desembre de l'any dos
mil catorze, es reuneix la Junta de Govern Local,
per fer en primera convocatòria sessió ordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Sr. AlcaldePresident, 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
vuit 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 les actes de les reunions anteriors realitzades en data 21 de novembre de 2014
(20/2014) i 3 de desembre de 2014 (21/2014).
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aproven les
actes de les sessions anteriors, corresponents a les de les reunions ordinària i extraordinària
respectivament, de data 21 de novembre de 2014 (Reunió 20/2014) i 3 de desembre de 2014
(Reunió 21/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades. (2 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
activitat privada per compte propi com a programador informàtic, al funcionari interí del Servei de
Tecnologia i Sistemes de la Informació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Xavier, 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.
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
activitat pública i per activitat privada per compte aliè i ambdós com a professor de trompa, al
treballador del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Francisco, 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.
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3. Acordar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català de
Desenvolupament Local (CCDL).
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de Terrassa al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i
contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus
vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de
l’adquisició dels béns o contractes de serveis.
SEGON.- Nomenar com a responsable d’aquesta adhesió per part de l’Ajuntament als efectes
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local el cap del Servei de
Contractació i Patrimoni, que actualment és el Sr. Joan Bosch i Muntal.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquests acords al Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CDDL) i als tècnics municipals que correspongui perquè els facin efectius.

4. Aprovar el Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda de Terrassa. PLPG 3/2014
S’anuncia per la Presidència la retirada del present punt de l’ordre del dia.

5. Ratificar la resolució núm. 9138 de 3 de novembre de 2014, en què es compareix en el
recurs administratiu núm. 433/2014 D interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona contra la resolució núm. 5308 de data 09 de juny de 2014 dictada per la
tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori, en referència a l'expedient de
Gestió Urbanística HADI 355/2013. CORE 433/2014 D
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9138, de 3 de novembre 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 433/2014D, interposat pel
Procurador dels Tribunals el Sr. Carlos Montero Reiter, en nom de Banco Popular Español SA,
davant el Jutjat Contencios Administratiu 6 de Barcelona, contra la resolució nº 5308 de data 09
de juny de 2014 dictada per la tinent d'alcalde de l'Area de Planificació Urbanistica i Territori en
referència a l'expedient de Gestió Urbanística HADI 355/2013 per la qual es desestimen les
al·legacions formulades contra la anterior resolució 9686, de 25 d’octubre de 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 dels Tribunals Carmen 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 CORE433/2014D, interposat davant Jutjat Contencios Administratiu 6 de Barcelona.
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6. Reclamar al Ministerio de Fomento el pagament dels interessos deguts en relació al just
preu corresponent a la finca 156 del "Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa,
dentro del ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger". GSOL 46/2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Reclamar novament al Ministerio de Fomento per tal que procedeixi a la liquidació a
favor d’aquest Ajuntament dels interessos meritats en la demora injustificada en el pagament
efectiu del preu just acordat pel Jurat Provincial d’Expropiació de Barcelona de 19 de desembre
de 2011, relatiu a l’expedient d’expropiació urgent d’una porció de sòl de 650 m2 de propietat
municipal dins l’àmbit del “Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa, dentro del
ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger”, fins el seu complert i efectiu pagament, que
a la data dels presents acords ascendeixen provisionalment a la quantitat d’11.229,30 €.
SEGON.- Notificar els presents acords al Ministerio de Fomento així com als Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament, als efectes oportuns.

7. Reclamar al Ministerio de Fomento el pagament dels interessos deguts en relació al just
preu corresponent a la finca 154 del "Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa,
dentro del ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger". GSOL 47/2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Reclamar novament al Ministerio de Fomento per tal que procedeixi a la liquidació a
favor d’aquest Ajuntament dels interessos meritats en la demora injustificada en el pagament
efectiu del preu just acordat pel Jurat Provincial d’Expropiació de Barcelona de 19 de desembre
de 2011, relatiu a l’expedient d’expropiació urgent d’una porció de sòl de 2.400 m2 de propietat
municipal dins l’àmbit del “Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa, dentro del
ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger”, fins el seu complert i efectiu pagament, que
a la data dels presents acords ascendeixen provisionalment a la quantitat de 41.462,04 €.
SEGON.- Notificar els presents acords al Ministerio de Fomento així com als Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament, als efectes oportuns.

8. Aprovar la sol·licitud de pròrroga extraordinària del Projecte d’Intervenció Integral del
Barri de la Maurina, així com de les Bases d'atorgament d'ajuts a la rehabilitació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una pròrroga extraordinària per un període de
quatre anys per a l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Maurina, a partir de
l’1 de gener 2015 i fins el 31 de desembre de 2018.
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SEGON.- Presentar a la Generalitat de Catalunya , para la seva aprovació, una nova proposta
de pla financer d’acord amb la nova temporalització 2008-2018.
TERCER.- Ampliar el període de sol·licitud dels ajuts regits per les Bases reguladores de la
concessió d’ajuts extraordinaris per a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels
edificis del barri de la Maurina fins el 30 de setembre de 2018.

9. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 195/2014, IPMA 459/2014, IPMA
492/2014, IPMA 530/2014 i IPMA 559/2014)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Juan Nicolás, una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb
l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la fugida o pèrdua d’un gos de raça considerada
potencialment perillosa el dia 30 de març de 2014, incomplint l'article 9.2 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, i l’article 8 del decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la llei
esmentada.
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 al senyor Cristofer, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió
de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense
morrió a la via o espai públic el dia 26 de juliol 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 al senyor Andreu, 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 17 d’agost 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.
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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 al senyor Pablo, 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 7 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 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 al senyor Juan Luís una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos
cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió
de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense
morrió a la via o espai públic el dia 18 d’agost 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.

10. Acceptar la subvenció de 646.541,61 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya a
Foment de Terrassa SA, per la realització del “Programa Treball i Formació PANP”, que té
un cost total de 1.051.691,44 €.
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 sis-cents quaranta-sis mil cinc-cents quaranta-un euros amb seixanta-un cèntim
(646.541,61 €) atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 23
d’octubre de 2014, per a la realització del Programa Treball i Formació PANP. El cost total del
programa és de un milió cinquanta-un mil sis-cents noranta-un euros amb quaranta-quatre
cèntims (1.051.691,44 €)
SEGON.- Prendre coneixement que l’import de quatre-cents cinc mil cent quaranta-nou euros
amb vuitanta-quatre cèntims (405.149,84 €) corresponent a les despeses no subvencionables, es
computaran de la següent manera: cent setanta-quatre mil tres-cents vint-i-nou euros amba
seixanta-tres cèntims (174.329,63 €) aniran a càrrec de Foment de Terrassa SA i dos-cents
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trenta mil vuit-cents vint euros amb vint-i un cèntim (230.820,21 €) es carregaran a les diferents
àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.

11. Ratificar la resolució núm. 10037 de 10 de novembre de 2014, en que Foment de
Terrassa SA sol·licita una subvenció per un import de 568.423,50 € per a la realització
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballador/es desocupats/ades
que promou el SOC.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10037, de 10 de novembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Que l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA sol·liciti una subvenció d’acord
amb l’Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió
de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la
convocatòria per a l'any 2014 (FOAP 2014), i modificada per Ordre EMO/324/2014, de 5 de
novembre), per un import de cinc-cents seixanta-vuit mil quatre-cents vint-i-tres euros amb
cinquanta cèntims (568.423,50 €) La subvenció del projecte per acció formativa és el desglossa a
l’annex 1.
SEGON.- El cost total del projecte és de sis-cents catorze mil quatre-cents trenta-vuit amb cinc
cèntims (614.438,05 €)
TERCER.- L’aportació municipal de quaranta-sis mil catorze euros amb cinquanta-cinc cèntims
(46.014,55 €) corresponent a la contractació i indemnització per finalització de contracte del
personal tècnic i administratiu per a la gestió del programa formatiu del projecte anirà amb càrrec
al pressupost de Foment de Terrassa SA.
QUART.- Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, perquè la faci
efectiva.

12. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa SA, per a la contractació de
tres agents d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2014, amb un cost total de
110.514,35 €.
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 la sol·licitud de subvenció presentada per Foment de
Terrassa, SA d’acord l’ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, 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 €). L’import total de la subvenció
sol·licitada al SOC és de vuitanta-un mil cent trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims
(81.136,65 €)
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de vint-i-nou mil trescents setanta-cinc euros amb noranta cèntims (29.375,70 €) anirà amb càrrec al pressupost de
Foment de Terrassa SA.
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13. Acceptar l’import de 430.163,60 € corresponent a la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona per al funcionament de les llars d’infants municipals dins del
Programa Complementari de finançament de les esmentades escoles.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’import de 430.163,60 € corresponent a la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona per al funcionament de les llars d’infants municipals dintre del Programa
Complementari de finançament de les esmentades escoles.
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels esmentats acords.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

14. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Terrassa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Terrassa.
SEGON.- Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals per a dur a terme
les actuacions necessàries per a la seva correcta implementació.
TERCER.- Notificar aquests acords als serveis afectats per a la seva efectivitat.

15. Aprovar l’expedient d’actuacions prèvies a l’inici del canvi de la modalitat d’execució del
sistema de compensació bàsica per la de cooperació del Polígon d’Actuació “PA-GAS004”
delimitat pels carrers Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria. GURB 20/2014
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’expedient d’actuacions prèvies a l’inici del canvi de la modalitat de
compensació bàsica prevista al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per la de
cooperació, dins el sistema d’actuació per reparcel·lació de l’àmbit del Polígon d’Actuació “PAGAS 004”, carrer Gasòmetre 4, que comprèn les parcel·les delimitades pels carrers Gasòmetre,
Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, al barri del segle XX de Terrassa, promogut per la propietària
única i promotora de l’àmbit, l’entitat METROVACESA, S.A.
SEGON.- Requerir a METROVACESA, S.A, propietària única de les finques aportades, i
promotora, del Polígon PA-GAS 004, per tal que, en el termini màxim d’un mes, comptat des de
l’endemà de la data de recepció de la notificació dels presents acords, presenti a tràmit els
documents de Modificació dels Projectes d’Urbanització i de Reparcel·lació aprovats, tot
incorporant les mesures o actuacions que s’han executat i les que encara cal executar,
prèviament o simultàniament a les obres d’urbanització, per al tractament dels sòls contaminats i
imputant el seu cost a METROVACESA, com a càrrega individualitzada, de conformitat amb allò
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disposat als articles 96.3, in fine i 127.3.a, darrer paràgraf, del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. I, prèvia la seva aprovació, iniciï de forma
immediata les corresponents obres d’urbanització del Polígon.
TERCER.- Advertir que en el supòsit que, una vegada transcorregut el termini esmentat, els
documents referits no hagin estat presentats a tràmit, s’acordarà l’inici del canvi de la modalitat
d’execució, de compensació bàsica, per la de cooperació, dins el sistema de reparcel·lació
previst al POUM vigent pel Polígon PA-GAS 004.
QUART.- Notificar els acords presents als titulars de béns i drets dins de l’àmbit i concedir
audiència als interessats, amb citació personal, per tal que puguin presentar al·legacions, si ho
estimen oportú, dins del termini d’un mes comptats des de l’endemà de la data de recepció de la
notificació.

16. Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació i constitució de la Junta de
Compensació del PM-RBL001. GURB 24/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del
PM-RBL001, Roc Blanc, presentats en data 24 de novembre de 2014 pel Sr. Lluís GarcíaCascon Morera, actuant en la seva qualitat de Secretari de la mateixa.
SEGON.- Sotmetre els presents Estatuts i Bases d’Actuació a informació pública, pel termini d’un
mes, mitjançant la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província així com a la
premsa local.
TERCER.- Concedir audiència pel termini d’un mes a la resta de persones interessades en
l’expedient per tal de que, de conformitat amb el disposat als articles 136 i 171.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, puguin
manifestar la seva decisió d’incorporar-se a la Junta de compensació o puguin comprometre la
seva participació en l’execució del planejament de l’àmbit.
QUART.- Advertir als propietaris que en cas de no incorporar-se a la Junta o de no garantir la
seva participació, les seves finques podran ser expropiades o bé podran ser objecte de
reparcel·lació, sense prèvia expropiació d’acord amb el disposat a l’article 136.4 del Reglament
de la Llei d’urbanisme.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a la resta d’interessats en el present
expedient.

17. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector PM-RBL001, Roc Blanc,
promogut per la Junta de Compensació del sector. GSOL 32/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació
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bàsica del sector del Pla de Millora Urbana PM-RBL001, Roc Blanc, aprovat definitivament per
acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de maig de 2014 promogut per la Junta de
Compensació de l’indicat sector i presentat en data 24 de novembre de 2014, sota la condició de
presentar un Text Refós del Projecte que incorpori les esmenes que s’han indicat a l’apartat II.4.
de la part expositiva del present document.
SEGON.- Sotmetre el document aprovat inicialment a informació al públic durant el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’edicte al Butlletí Oficial
de la Província, durant el qual podran presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.
TERCER.- Disposar que s’emetin els informes jurídics i tècnics municipals necessaris per tal
que, un cop transcorregut el termini d’informació pública conferit a l’acord segon, i incorporades
com a mínim les prescripcions indicades en la justificació legal del present acord, s’adopti, si
s’escau, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació definitiva del present
expedient.
QUART.- Notificar individualment els presents acords a tots els interessats en l’expedient.

18. Donar compte de la resolució núm. 9454 d’11 de novembre de 2014 que accepta de la
Diputació de Barcelona els ajuts atorgats, en el marc del règim regulador del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en la modalitat de recurs tècnic
consistents en la redacció de plans, projectes i informes per plans d’actuació municipal
d’emergències per incendis forestals (PAM), per plans municipals de prevenció. GNMA
09/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9454, de 10 de novembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Acceptar de la Diputació de Barcelona els ajust atorgats a l’Ajuntament de Terrassa,
en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, en la modalitat de recurs tècnic consistents en:
- la redacció de plans, projectes i informes, en concret per plans d’actuació municipal
d’emergències per incendis forestals (PAM).
- la redacció de plans, projectes i informes amb mitjans propis, en concret per plans
municipals de prevenció d’incendis forestals (PPI).
- la redacció de plans, projectes i informes, en concret per plans d’autoprotecció.
SEGON.- Notificar aquest Resolució a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

19. Ratificar la resolució núm. 9804 d’11 de novembre de 2014, que aprova l’increment de 5
actuacions més al “Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a les persones grans de la
província de Barcelona per a 2014-15”. INSU 16/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9804, d’11 de novembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Aprovar l’increment de 5 actuacions més al Programa d’Arranjaments d’Habitatges per
a les persones grans de la província de Barcelona per a 2014-2015; que es sumen als 55
arranjaments aprovats per resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, número 3928, de 30 d’abril de 2014; elevant a 60 el nombre
d’arranjaments assignats per la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Establir la previsió definitiva de l’aportació municipal per a 2014, que modifica la
inicialment prevista en la resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, número 3928, de 30 d’abril de 2014; i que es concreta en 13
actuacions amb un import màxim de 5.000,00 € que aniran a càrrec de la Reserva de Crèdit
201400039189.
TERCER.- Establir la previsió definitiva d’actuacions per a 2015, en concret 47. La despesa
corresponent resta condicionada a l’habilitació de crèdit adequat i suficient al pressupost
municipal per a 2015
QUART.- Tramitar aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació.
CINQUÈ.- Donar compte a la Diputació de Barcelona dels acords precedents.

20. Donar compte de la resolució núm. 9805 de 10 de novembre de 2014, que sol·licita una
pròrroga d’execució fins el 31 de desembre de 2015, dels compromisos adquirits a la Fitxa
29.1, del protocol addicional per al 2014 del Contracte Programa per la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament
de Terrassa. INSU 04/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9805, de 10 de novembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar una pròrroga d’execució fins el 31 de desembre de 2015, dels compromisos
adquirits a la Fitxa 29.1 (en la part corresponent als PDC als barris), del protocol addicional per al
2014 del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis
social, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit al 2012.
(Acceptat per resolució 6604, de 23/07/2014 i aprovada per las Junta de Govern de 5/09/2014)
SEGON.- En conseqüència, sol·licitar una pròrroga de justificació dels compromisos explicitats
en el punt anterior, fins el 31 de gener de 2016.
TERCER.- Realitzar les modificacions oportunes al pressupost municipal d’ingressos i de
despeses, respecte a l’import de 40.000,00 €, donat que el projecte no s’executarà fins el 2015.
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21. Donar compte de la resolució núm. 9806 de 10 de novembre de 2014, que renuncia a la
sol·licitud efectuada a la Diputació de Barcelona del recurs material “Exposició: Què pinta
la SIDA?” per a 2014. INSU 07/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9806, de 10 de novembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Renunciar a la sol·licitud efectuada a la Diputació de Barcelona del recurs material
Exposició Què pinta la Sida? Per a 2014.
SEGON.- Comunicar l’acord precedent a la Diputació de Barcelona.

22. Donar compte del decret núm. 9991 de 24 de novembre de 2014, que sol·licita a la
Diputació de Barcelona una pròrroga dels períodes d’execució i justificació del projecte
subvencionat per import de 21.276 €, i denominat “Procés Àgora Terrassa-Eixos i diàlegs”.
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 9991, de 24 de novembre de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una pròrroga dels períodes d’execució, i
justificació del projecte subvencionat per import de 21.276 €, i denominat “Procés Àgora
Terrassa-Eixos i diàlegs”. La pròrroga sol·licitada per al període d’execució de l’esmentat
projecte és fins el 30 de juny de 2015, i per a la seva justificació fins el 31 d’octubre de 2015.
SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades.

23. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis postals de
cartes ordinàries nacional, internacional i urgent. ECAS 5959/2014
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:
Any

Valor econòmic (VE) prestació

VE eventuals pròrrogues

Suma

2015

39.708,91 €

0,00 €

39.708,91 €

2016

39.708,91 €

0,00 €

39.708,91 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei de determinats
serveis postals (cartes ordinàries i urgents locals o urbanes, nacionals o interurbanes i
internacionals).
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
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que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació setanta-nou mil
quatre-cents disset euros amb vuitanta-dos cèntims (79.417,82 €), exclòs l’IVA. El contracte
tindrà una durada de dos (2) anys, a comptar des de l’1 de gener de 2015. Si la formalització és
posterior, la durada serà des de la formalització fins el 31 de desembre de 2016.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, noranta-sis mil noranta-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims (96.095,56 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2000.93302.22201 del Pressupost
Municipal corresponent.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre 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 el responsable del servei de Logística i
Missatgeria, que actualment és el Sr. Luis Miguel Yugero, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i a la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

24. Adjudicar a l’EINA Cooperativa la contractació del servei de mediació i reforç en la
programació del Pla Educatiu d’Entorn pel curs escolar 2014-2015, adreçat a diversos
centres educatius de la ciutat de Terrassa, per un import total de 17.988,09 euros. ECAS
05229/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar a l’EINA Cooperativa amb NIF número F64422207 i domicili social al carrer
Pamplona, 21 de Terrassa, la contractació del servei de mediació i reforç en la programació del
Pla Educatiu d’Entorn pel curs escolar 2014-2015, adreçat a diversos centres educatius de la
ciutat de Terrassa, per un import total de 17.988,09 euros (exempt d’IVA segons resolució del
delegat d’Hisenda d’abril de 1987).
SEGON.- Fer càrrec, de la quantitat abans esmentada, de 17.988,09 euros, a les partides:
3422.32302.22611, pel que fa a l’import de 1.474,00 € i a la partida 3422.32302.22612, pel que
fa a l’import de 2.954,35 € del vigent pressupost de l’Ajuntament de Terrassa i a la partida
3422.32302.22611, l’import de 13.559,74 € del pressupost del 2015.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre 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).
TERCER.- Designar com a responsable del contracte la tècnica de Promoció i Innovació
Educativa del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, a la qual correspondrà supervisar-
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ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
QUART.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les empreses i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

25. Donar compte de la resolució núm. 9705 de 17 de novembre de 2014, que acorda
retrotraure les actuacions en la valoració de les ofertes del contracte de serveis de
consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques. ECAS
597/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 9705, de 17 de novembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Prendre coneixement de la resolució núm. 179/2014, de 27 d’octubre, del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) del recurs especial en matèria de contractació
contra l’acord d’adjudicació del contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a
l’elaboració d’auditories energètiques de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, així com els
estudis de viabilitat de la instal·lació d’energies renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament
de Terrassa, interposat per l’empresa Ingenieros IM3 SLP (IM3).
SEGON.- Corregir l’error material, detectat en els plecs, en el dictamen d’inici i a l’anunci de
licitació, en el termini total d’execució previst del contracte, en els termes que s’indicaven a la
resolució d’adjudicació, establint que el termini previst d’execució total del contracte és de quinze
(15) mesos, congruent amb els terminis parcials d’execució dels blocs 1 (deu mesos), 2 (dos
mesos) i 3 (tres mesos).
TERCER.- Retrotraure les actuacions fins al moment de la valoració de les ofertes, en el sentit
que s’indica en el fonament jurídic novè de la resolució del TCCSP: la valoració de les ofertes del
criteri “termini d’execució” s’efectuarà en base a la reducció proposada pels licitadors sobre el
termini màxim de 10 mesos d’execució del bloc 1.
QUART.- Retornar a l’empresa Soningeo Servicios Energéticos SL la garantia definitiva
constituïda mitjançant aval per import de vint-i-cinc mil vint-i-cinc euros (25.025,00 €), ref.:
operació OCVD-CVD núm. 14.129902.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a tots els licitadors i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
SISÈ.- Publicar el contingut del present acord en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
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26. Donar compte de la resolució núm. 10062 d’1 de desembre de 2014, que desestima les
al·legacions de l’empresa Ingenieros IM3 SLP (IM3), i que adjudica a l’empresa Soningeo
Servicios Energéticos SL el contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a
l’elaboració d’auditories energètiques de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, així com
els estudis de viabilitat de la instal·lació d’energies renovables, i del transport urbà de
l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de 500.500,00 €. ECAS 597/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10062, d’1 de desembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions de l’empresa Ingenieros IM3 SLP (IM3), amb data 6 de
novembre de 2014, en què sol·licita a l’Ajuntament que doni continuïtat a la tramitació del
procediment d’adjudicació a IM3, atès que el propi Tribunal ha indicat que la resolució calia
executar-la en el sentit de retrotraure les actuacions fins al moment de la valoració de les ofertes,
havent d’excloure del procediment la mesa de contractació les ofertes de termini d’execució del
bloc 1 que superin els 10 mesos.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Soningeo Servicios Energéticos SL el contracte de serveis de
consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques de l’enllumenat
públic, d’edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal·lació d’energies
renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de cinc-cents mil cinccents euros (500.500,00 €). El preu del contracte és formula en termes de preus aplicables a un
tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte 605.605,00, IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2121.46200.22706.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents 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).
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 333 del TRLCSP.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords als licitadors i als departaments de l’Ajuntament
que correspongui perquè la facin efectiva.

27. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d'obertura i
control de les instal·lacions del mercat municipal de la Independència, auxili en el control
d'accés i funcionament del mercadal Martí l'Humà, i serveis de telegestió i manteniment de
les alarmes i custòdia de claus dels edificis. ECAS 5135/2014
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.- 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

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2015

10 mesos

44.626,06 €

-

-

2016

12 mesos

53.551,24 €

-

-

2017

2 mesos

8.924,70 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte serveis d’obertura de les
instal·lacions del mercat municipal de la Independència, de connexió d’alarma a la central
receptora i manteniment d’infraestructura, amb custòdia de claus, dels mercats de la
Independència i Sant Pere, Recinte Firal i oficines del Servei d’Empresa, Comerç i Consum, i
d’auxili al personal municipal en el control d’accessos i funcionament del mercadal Martí l’Humà.
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
cent set mil cent dos euros (107.102,00 €) exclòs l’IVA. El contracte tindrà un termini de vigència
de dos (2) anys, a comptar des de la formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent vint-i-nou mil cinc-cents noranta-tres euros amb quaranta-dos cèntims
(129.593,42 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost
Municipal:
2015

2016

2017

4622.43102.22701

26.976,44 €

32.371,74 €

5.395,29 €

4622.43102.22701

345,94 €

415,15 €

68,97 €

4622.43103.22701

345,94 €

415,15 €

68,97 €

4622.43101.22701

345,94 €

415,15 €

68,97 €

4623.43302.22701

379,19 €

454,91 €

75,82 €

4622.43104.22701

25.604,08 €

30.724,90 €

5.120,87 €

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 responsable del Recinte Firal, Mercadals i
Inspecció del Servei d'Empresa, Comerç i Consum, que actualment és el Sr. Josep Portero, 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
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la
plataforma
de
Serveis
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

de

Contractació

Pública.

28. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’atorgament de la concessió de l’ús
privatiu d’una porció de domini públic situada a la zona de les Hortes dels Frares del Parc
de Valllparadís, per a destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria. ECAS 5974/2014
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’expedient de concessió de l’ús privatiu d’una porció de domini públic situada
a la zona de les Hortes dels Frares del parc de Vallparadís, per a destinar-lo a l’activitat de bar i
hostaleria. La porció de domini públic, coneguda com a La Carbassa, compta amb una part
edificada de 101,976 m², que es destina a l’activitat de bar i hostaleria, i una altra part, oberta,
que es podrà destinar a terrassa, prèvia sol·licitud, segons el que estableix l’ordenança
reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que ha de regir l’atorgament de la concessió d’ús d’un bé de domini públic a la
zona de les Hortes dels Frares del parc de Vallparadís, per destinar-lo a bar i hostaleria, per un
període de quinze (15) anys, a comptar des de la data de la seva formalització, que es podrà
prorrogar per un període màxim de, durada inicial més pròrrogues, de vint (20) anys.
TERCER.- Designar responsable de la concessió, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el cap del Servei de Via Pública i Protecció Civil, que actualment és el Sr. Francesc
Frisach Prat, al qual correspondrà supervisar-la i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que l’ús del bé de domini públic es realitzi correctament.
QUART.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a la concessió de l’ús
privatiu de l’esmentat bé de domini públic, disposant l’exposició al públic del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el
perfil de contractant de l’Ajuntament per un termini de trenta (30) dies hàbils, en el qual es poden
formular reclamacions i al·legacions, i, simultàniament, anunciar la licitació durant quinze (15)
dies naturals, que quedarà suspesa fins a la finalització del període de l’exposició al públic o, en
el supòsit que se’n presentin, fins a la resolució de les reclamacions i/o al·legacions.

29. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment dels entorns naturals de Terrassa. ECAS 6014/2014
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:
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Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2015

44 setmanes

64.950,00 €

-

-

2016

8 setmanes

11.809,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment, neteja, arranjament i millora de l’entorn natural 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 base de licitació
de setanta-sis mil set-cents cinquanta-nou euros (76.759,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà
una durada d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització. En cas d’extinció normal del
contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra
empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període d’execució pugui superar els
tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
de vuitanta-set mil cent vuitanta-sis euros amb seixanta-tres cèntims (87.186,63 €), inclòs l’IVA,
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.17201.21000 del Pressupost Municipal.
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 director de Serveis de Medi Ambient i
Sostenibilitat, que actualment és el Sr. Marc Cadevall, 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.

30. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de neteja i de
manteniment electromecànic de les instal·lacions de sanejament i de telegestió dels equips
i instal·lacions que les conformen. ECAS 6109/2014
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:
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Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2015

12 mesos

148.132,54 €

-

-

2016

-

-

12 mesos

148.132,54 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment de neteja i electromecànic de les instal·lacions de sanejament en alta i de
telegestió dels equips i instal·lacions que les conformen.
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 cent quaranta-vuit mil cent trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims (148.132,54 €),
exclòs l’IVA. La durada d’aquest contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva
formalització, que es podrà prorrogar de forma expressa fins a un màxim de, durada inicial més
prorroga, dos (2) anys. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar
els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en
cap cas, aquest període d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització del
contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, inclòs l’IVA. es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.16102.22799 del
Pressupost Municipal.
Durada inicial
Eventuals pròrrogues
AnyA
Durada
Despesa
Durada
Despesa
t
è
2015
12 mesos
166.106,91 €
s
2016
12 mesos
166.106,91 €
q
ue 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 director de Serveis de Medi Ambient i
Sostenibilitat, que actualment és la Sr. Marc Cadevall, 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 Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant, i a la plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.
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31. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’elements d’infraestructura elèctrica. ECAU 6401/2014
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.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura elèctrica i serveis d’encesa i apagada de
l’enllumenat públic per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de
Participació i Equipaments Cívics, i, en general, per als actes organitzats i/o amb el suport de
l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de seixanta-dos mil vuitcents noranta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (62.892,56 €), exclòs l’IVA.
La durada del contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, setanta-sis mil cent (76.100,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries de l’any 2015 següents:
-

3451.33403.22609
3451.33402.22609
3451.33501.22609
0464.92403.22609

40.000,00 €, inclòs l’IVA.
4.100,00 €, inclòs l’IVA.
6.000,00 €, inclòs l’IVA.
26.000,00 €, inclòs l’IVA.

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.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la directora
del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández i Núñez, a la 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.

32. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’elements de sonorització i il·luminació. ECAU 6402/2014
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.- 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.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements de sonorització i il·luminació i serveis de muntatge i
desmuntatge per als actes organitzats o recolzats pel servei de Cultura i de Participació i
Equipaments Cívics, i, en general, per als actes organitzats i/o amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació
de seixanta-quatre mil vuit-cents setanta-sis euros amb tres cèntims (64.876,03 €), exclòs l’IVA.
La durada del contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, setanta-vuit mil cinc-cents euros (78.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries de l’any 2015 següents:
- 3451.33403.22609
- 3451.33402.22609
- 3451.33501.22609

49.000,00 €, inclòs l’IVA.
14.500,00 €, inclòs l’IVA.
15.000,00 €, inclòs l’IVA.

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.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la directora
del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández i Núñez, a la 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.

33. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’elements d’infraestructura de carrer. ECAU 6403/2014
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.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes, cadires,
tanques i altres) per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació
i Equipaments Cívics, i, en general, per als actes organitzats i/o amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa.
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TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de quaranta mil nou-cents
nou euros amb nou cèntims (40.909,09 €), exclòs l’IVA.
La durada del contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries de l’any 2015 següents:
- 3451.33403.22609
- 3451.33402.22609
- 3451.33501.22609
- 0464.92403.22609

33.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
4.500,00 €

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.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 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 i en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la directora
del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández i Núñez, a la 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.

34. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió i
dinamització dels Bucs d’Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann). ECAS 6413/2014
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:

Any

3
5
.

Durada inicial
Durada

Despesa

2015

10 mesos

13.750,00 €

2016

12 mesos

16.500,00 €

2017

2 mesos

2.750,00 €

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
dinamització dels Bucs d’Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann).
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TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de licitació de trenta-tres
mil euros (33.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de dos (2) anys, a comptar
des de la seva formalització. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de
prestar els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense
que, en cap cas, aquest període d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització
del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3465.23403.22799 dels Pressupostos Municipals
corresponents.
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 la cap de Joventut i Lleure, que actualment és la
Sra. Sònia Valle, a la 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) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament a través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

35. PROPOSTES URGENTS D’ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT
Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de suport al
muntatge i desmuntatge, servei de funció i dels serveis de sala, atenció al públic i venda
d’entrades dels espectacles programats per l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 6440/2014
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

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

9 mesos

96.750,00 €

-

-

2016

3 mesos

32.250 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de muntatge i
desmuntatge i serveis de funció, i de serveis de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels
espectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa.
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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 cent
vint-i-nou mil euros (129.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà un termini de vigència d’un
(1) any a comptar des de la formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent cinquanta-sis mil noranta euros (156.090 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a la
partida 3451.33407.22799 del Pressupost Municipal:
Import, inclòs l’IVA

Partida

2015

117.067,50 €

3451.33407.22799

2016

39.022,50 €

3451.33407.22799

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 el tècnic de gestió del Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET), Sr. Gabriel Sicilia Sánchez, 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.

36. 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 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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