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
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Eva Herrero i Alonso
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Amadeu Aguado i Moreno

Altres assistents

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

18/2014

24-OCTUBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint-i-quatre d’octubre 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 Munné,
com a interventor general.
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. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data
18/2014)

10 d’octubre de 2014. (Reunió

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 10 d’octubre de 2014 (Reunió
18/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de 300,52 € per una infracció consistent en trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense lligar a la via pública. IPMA 428/2014
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 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
lligar a la via o espai públic el dia 15 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.

3. Renovar el Conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de prestació de
serveis de protecció de la salut entre l'Agència de Protecció de la Salut, (APS) del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Terrassa, pels anys
2014-2015. GNMA 43/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la renovació del conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de
prestació de serveis de protecció de la salut entre l' Agència de Protecció de la Salut, del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’ Ajuntament de Terrassa, pels anys
2014-2015.
SEGON.- Facultar la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a representant de l’
Ajuntament de Terrassa per a que pugui atorgar tots els documents públics i privats que siguin
necessaris per donar compliment dels presents acords, fins i tot de rectificació i esmena, i als
efectes de dur a terme totes les gestions necessàries per fer efectius els acords que s’adoptin
per donar compliment al conveni de col·laboració
TERCER.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i a l’Agència de Protecció de la
Salut per al seu coneixement.

4. Aprovar el Pla d'Inversions 2014 de la concessionària Mina Pública d'Aigües de
Terrassa SA. AAMA 2/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Inversions 2014 presentat per la concessionària del servei públic de
subministrament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa,SA per un import total de 3.472.000
(IVA exclòs), dels quals 3.155.000€ corresponen a inversions sobre béns revertibles i el 9,1%
restant, 317.000€, en béns no revertibles.
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SEGON.- Aprovar el càrrec de 410.000€ (IVA exclòs) a la provisió per a Grans reparacions.
TERCER.- Iniciar les actuacions necessàries per a la revisió dels acords de l’Addenda de data 22
de juny de 2012 i si s’escau la seva modificació
QUART.- Notificar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa,SA el contingut d’aquest acord.

5. Ratificar el decret núm. 7898 de 24 de setembre de 2014, que aprova la minuta del
conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental, per
a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de
prevenció d’incendis forestals.
Analitzats els antecedents, es ratifica el decret núm. 7898, de 24 de setembre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Terrassa,
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès
Occidental, per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria
de prevenció d’incendis forestals.

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de la
concessió de l'ús privatiu d'una porció de domini públic situada a la plaça Ricard Camí de
Terrassa (antic OBLONGO), per destinar-la a bar - restaurant. ECAS 4930/2014
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 plaça de Ricard Camí, per a destinar-la a l’activitat de bar i hostaleria. La porció de domini
públic compta amb una part edificada de 88,02 m², anteriorment coneguda com a Oblongo, 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
plaça de Ricard Camí, 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
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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.

7. Modificar el contracte de subministrament mitjançant renting durant 60 mesos i sense
opció de compra, de 27 equips de cardioprotecció. ECAU 8683/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Modificar el contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense
opció de compra, de vint-i-set (27) equips de cardioprotecció (desfibril·ladors), com a
conseqüència de requerir quinze (15) equips desfibril·ladors més dels previstos, pel preu de
trenta-set mil quatre-cents seixanta-set euros (37.467,00 €), exclòs l’IVA.
SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment de la
modificació del contracte, quaranta-cinc mil tres-cents trenta-cinc euros amb set cèntims
(45.335,07 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3413.31303.20300 del
Servei de Salut i Comunitat del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

2014

2 mesos

1.511,17 €, inclòs l’IVA

2015

12 mesos

9.067,01 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

9.067,01 €, inclòs l’IVA

2017

12 mesos

9.067,01 €, inclòs l’IVA

2018

12 mesos

9.067,01 €, inclòs l’IVA

2019

10 mesos

7.555,84 €, inclòs l’IVA

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.- Publicar la modificació del contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques de la modificació, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a Grup Europa Telecomunicacions-Deamed
SL i als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
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8. Ratificar la resolució núm. 8170 de 22 de setembre de 2014 que aprova el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de diversificació
curricular i un horari de permanència en el centre diferent, programa anomenat “Carril
Futur” que s’impartirà a l’Institut Les Aymerigues durant els cursos 2014-15 i 2015-16.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8170, de 22 de setembre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de
programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i un horari de
permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres
activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats que afavoreixen
continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.
SEGON.- De conformitat amb l’acord anterior, aquest programa, anomenat “Carril Futur”
s’impartirà a l’Institut Les Aymerigues durant els cursos 2014-15 i 2015-16.

9. Ratificar la resolució núm. 8171 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al
conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de
diversificació curricular i un horari de permanència en el centre diferent, programa
anomenat “Aula Taller d’atenció educativa a la ciutat” que s’impartirà a l’Institut Terrassa
durant els cursos 2014-15 i 2015-16.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8171, de 22 de setembre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració subscrit entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la
realització de programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i
un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat
ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats
que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.
SEGON.- De conformitat amb l’acord anterior, aquest projecte, anomenat “Aula Taller d’atenció
educativa a la ciutat” s’impartirà a l’Institut Terrassa durant els cursos 2014-15 i 2015-16.

10. Ratificar la resolució núm. 8172 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al
conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de
diversificació curricular i un horari de permanència en el centre diferent, programa
anomenat “Treballem al barri” que s’impartirà a l’Institut Cavall Bernat durant els cursos
2014-15 i 2015-16.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8172, de 22 de setembre 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’Addenda al conveni de col·laboració subscrit entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la
realització de programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i
un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat
ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats
que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.
SEGON.- De conformitat amb l’acord anterior, aquest programa, anomenat “Treballem al barri”
s’impartirà a l’Institut Cavall Bernat durant els cursos 2014-15 i 2015-16.

11. Ratificar la resolució núm. 8173 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al
conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de
diversificació curricular i un horari de permanència en el centre diferent, programa
anomenat “Vincles” que s’impartirà a l’Institut Nicolau Copèrnic durant els cursos 2014-15
i 2015-16.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8173, de 22 de setembre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la
realització de programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i
un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat
ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats
que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.
SEGON.- De conformitat amb l’acord anterior, aquest programa, anomenat “Vincles” s’impartirà
a l’Institut Nicolau Copèrnic durant els cursos 2014-15 i 2015-16.

12. Anul·lar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
aquest ajuntament en relació al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari.
Anul·lació que serà efectiva a l’endemà de la signatura del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i aquest ajuntament, en relació al funcionament d’un Servei
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).
GESAD 42/2012
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Resoldre de comú acord el conveni de col·laboració entre l’Àgencia de l’Habitatge de
Catalunya i aquest Ajuntament en relació al Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari, ja
que aquest servei es prestarà a través del conveni amb la Diputació. Aquesta resolució serà
efectiva a l’endemà de la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
aquest Ajuntament, en relació al funcionament d’un servei d’Intermediació pels deutes de
l’Habitatges (SIDH) i del servei al ciutadà(SAC).
SEGON.- Aprovar l’Acord de resolució del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa relatiu al servei d’assessorament sobre el deute
hipotecari, que consta a l’expedient.
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TERCER.- Notificar aquests acords als interessats.

13. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Diputació de Barcelona per a l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de
l’Habitatge (SIDH) a les instal·lacions municipals i l’establiment d’un Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) municipal associat al SIDH. GESAD 82/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Diputació de Barcelona per a l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge
(SIDH) a les instal·lacions municipals i l’establiment d’un Servei d’Atenció Ciutadana (SAC)
municipal associat al SIDH, que consta a l’expedient.
SEGON.- Acceptar l’aportació econòmica de 9.500,00 € per a l’anualitat 2014 de l’acolliment del
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) a les instal·lacions municipals i
l’establiment d’un Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) municipal associat al SIDH, prevista en la
minuta.
TERCER.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al compte pressupostari
3314.23200.46100.
QUART.- Tramitar una sol·licitud de generació de crèdit, per tal de finançar la despesa de capítol
1 que comporta aquest conveni amb l’establiment del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i que no
està prevista al pressupost municipal.
CINQUÈ.- Notificar el contingut dels presents acords als interessats.

14. PROPOSTES URGENTS D’ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
Ratificar la resolució núm. 8675 de 22 d’octubre de 2014 que interposa recurs contenciós
administratiu, en nom de l’Ajuntament de Terrassa, contra l’Agència Catalana de l’Aigua
contra l’acte de desestimació presumpta del requeriment previ contingut en la resolució
núm. 6845 de 22 de juliol de 2014. GURB 16/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8675, de 22 d’octubre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Interposar recurs contenciós administratiu, en nom de l’Ajuntament de Terrassa,
contra l’Agència Catalana de l’Aigua contra l’acte de desestimació presumpta del requeriment
previ contingut en la resolució número 6845, de 22 de juliol de 2014, dictada per la tinent
d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori d’aquest Ajuntament, en què es requeria
a l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions següents:
•
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Que actuï de forma urgent en els punts més febles dels endegaments de la Riera del
Palau i del torrent de Vallparadís, aigües avall del nucli urbà de Terrassa, incloent la
reconstrucció dels trams de murs esfondrats arrel dels aiguats de 2012 i 2013, de forma
que es restitueixin les condicions hidràuliques de l’endegament i es preservi la
continuïtat dels camins situats en el seu marge.
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•

Que redacti un projecte de rehabilitació dels trams objecte de l’informe de data 20 de
maig de 2014 en tota la seva longitud, programi les obres i les dugui a terme.

SEGON.- Designar la Procuradora del Tribunals, Carmen Ribas Buyo, i a la lletrada d'aquesta
Corporació, Helena Lucio Viciana, per a que representin i defensin els interessos de l'Ajuntament
de Terrassa en el recurs contenciós administratiu a interposar.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

15. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per l'atorgament de llicències
per a l'ocupació i ús temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanovas i
Mossèn Homs. MAMA 206/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regularan l’atorgament de
llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanoves i
Mossèn Homs i per a l’establiment d’una llista d’espera.
SEGON.- Donar publicitat a la convocatòria mitjançant anunci en un mitjà de comunicació de la
premsa escrita local, a la web del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar el contingut d'aquest acord a les parts interessades, i als Departaments que
correspongui per a la seva tramitació i compliment.

16. Donar compte de la resolució núm. 8193 de 29 de setembre de 2014, per la que es
sol·licita a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic consistent en
la implantació del projecte “Ambicia’t” als instituts de Terrassa. GNMA 09/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 8193, de 29 de setembre 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 un ajut, en la modalitat de recurs tècnic
consistent en la implantació del projecte Ambicia’t als instituts de Terrassa.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

17. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria als equipaments cívics municipals: suplències i fora d'horari. ECAS 4988/2014
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
2015

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

20.253,72 €

0,00 €

0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria als centres cívics municipal (suplències i fora d’horari).
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 vint mil doscents cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (20.253,72 €), exclòs l’IVA. El contracte
tindrà una durada d’un (1) any, 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 2015.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
vint-i-quatre mil cinc-cents set euros (24.507,00 €) IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0464.92401.22799 del Pressupost Municipal de 2015.
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).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap d’Equipaments Cívics, que actualment és
la Sra. Teresa Buch, 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), 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.

18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment del llicenciament del producte Peoplenet, des de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2015. ECAS 5308/2014
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 present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2015
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Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

7.839,00 €

0,00 €

0,00 €
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SEGON.- Adjudicar a l’empresa Meta4 Spain, SA (NIF A-80.125.065) el contracte de servei de
manteniment de les llicències del producte PeopleSoft (PeopleNet), pel preu de set mil vuit-cents
trenta-nou euros (7.839,00 €), exclòs l’IVA.
El termini de vigència d’aquest contracte és des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de nou mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb dinou
cèntims (9.485,19 €), inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 2121.92201.21600 del Pressupost
Municipal de l’any 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).
QUART.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el cap
de Desenvolupament d’Aplicacions, que actualment és el Sr. Daniel Ros, 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.
CINQUÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

19. Ratificar la resolució núm. 8282 d’1 d’octubre de 2014 que sol·licita una subvenció,
convocada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través
de l’Ordre EMO/258/2014 destinada a programes de suport al desenvolupament local, l’any
2015 per un import de 50.000 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8282, d’1 d’octubre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció, convocada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a través de l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual
s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al
desenvolupament local, l'any 2015, per un import de 50.000,00 € i l’aportació municipal de
12.500,00 €.
SEGON.- Aprovar el projecte i la despesa de 12.500,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4623/43301/22706 del pressupost municipal de 2015.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat i als departaments que correspongui per al seu
coneixement i compliment.
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20. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la
subvenció per import de 18.020,00 €, d’acord amb el que estableix l’Ordre EMO/227/2014,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de
persones aturades en col·laboració amb les agències de col·locació.
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 la línia d’ajuts 1 per un import de divuit mil vint euros (18.020,00 €), per a la
realització de les accions establertes a la base 7 de l’Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol.

21. Ratificar la resolució núm. 8113 de 26 de setembre de 2014 que sol·licita una
subvenció de 138.162 € al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per al
projecte “Oh sí! Oci alternatiu al consum de drogues” a executar l’any 2015. INSU 30/2014
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8113, de 26 de setembre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 138.162,00 € al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, d’acord amb la Resolució de 21 de juliol de 2014, per al projecte “Oh sí! Oci alternatiu
al consum de drogues”, a executar l’any 2015 i que es relaciona a continuació.

PROJECTE
Oh sí! Oci alternatiu al
consum de drogues

PRESSUPOST
INICIAL
233.012,70 €

APORTACIO
MUNICIPAL
PREVISTA
94.850,70 €

IMPORT
SOL·LICITAT
138.162,00 €

SEGON.- La realització d’aquest projecte, que té un pressupost inicial total de 233.012,70 €,
resta supeditada a l’atorgament de la subvenció i a l’existència de crèdit al Pressupost Municipal
de l’exercici 2015.
TERCER.- Facultar el senyor Manuel Pérez Díaz, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social, per signar la sol·licitud d’aquesta subvenció, així com tots els tràmits
que se’n derivin.

22. PROPOSTES URGENTS D’ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT
Ratificar la resolució núm. 8574 de 15 d’octubre de 2014, que aprova sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Barcelona, per a les programacions d’Arts Escèniques i
Musicals adreçades a escolars en el municipi de la província de Barcelona on la Diputació
no oferta el programa “Anem al teatre” pel curs 201-2015.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8574, de 15 d’octubre de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona,
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 a sol·licitar 8.954,97 €.
SEGON.- Proposar com a entitat organitzadora i de gestió del programa de teatre, música i
dansa adreçat en horari escolar als alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar
2014-2015 a la Fundació Torre del Palau – Pedagogia de l’Espectacle.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta Resolució a les parts interessades.

23. 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 10 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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