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

17/2016

7-OCTUBRE-2016

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Miquel Sàmper i Rodríguez

El set d’octubre de l’any dos mil setze, a la Sala
de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa,
es reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència de la primera tinent d’alcalde, i
alcaldessa accidental, Sra. Rosa Maria Ribera i
Mitjavila.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 23 de setembre de 2016 (16/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 23 de setembre de 2016
(16/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar la resolució núm. 6867, de 12 de setembre de 2016, que sol·licita una
subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per un import de 48.357,75 €, per fer un
estudi d’identificació d’usuari i pagament de generació de residus que té un pressupost
de 96.715,50 €, IVA inclòs. Exp. GNMA 14/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 6867, de 12 de setembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Sol·licitar la subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per un import de
48.357,75 €, import màxim indicat en la Resolució TES/1769/2016, per fer un estudi
d’identificació d’usuari i pagament per generació de residus que té un pressupost de 96.715,50
€, IVA inclòs.
SEGON. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya als efectes pertinents.

3. Adjudicar a l’empresa SISMOTUR, SL el contracte dels serveis d’assistència tècnica
per a l’actualització i gestió de la senyalització direccional urbana amb una previsió d’un
import d’adjudicació màxim de 6.500 € (sense IVA) i de 7.865 € (amb IVA), i un termini
d’execució de 12 mesos a comptar a partir de la data d’inici del contracte. Exp. ECAS
4485/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre en exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any
2016
2017

Despesa
(IVA exclòs)
4.000,00 €
2.500,00 €

Increment eventual
(IVA exclòs)
2.000,00 €

SEGON. Adjudicar a l’empresa SISMOTUR, SL el contracte dels serveis d’Assistència tècnica
per a l’actualització i gestió de la senyalització direccional urbana per l’import unitari de trentaquatre euros per hora (34,00 €/h) (sense IVA) i de quaranta-un amb catorze euros per hora
(41,14 €/h) (amb IVA), amb una previsió d’un import d’adjudicació màxim de 6.500,00 € (sense
IVA) i de 7.865,00 € (amb IVA), i un termini d’execució de 12 (dotze) mesos a comptar a partir
de la data d’inici del contracte.
TERCER. Fer càrrec de la quantitat de set mil vuit-cents seixanta-cinc euros (7.865,00 €) a
l’aplicació pressupostària 1224.13403.22706 del Pressupost Municipal vigent, corresponent a
l’adjudicació esmentada en el dispositiu primer.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre en exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que autoritzi el Pressupost Municipal per a cada
exercici, 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). Quedarà repartit per
anualitats de la següent manera:
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Any
2016
2017

Despesa
(IVA exclòs)
4.000,00 €
2.500,00 €

Increment eventual
(IVA exclòs)
2.000,00 €

QUART. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
CINQUÈ. Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004470

LA0004470

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en
el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
l’Ajuntament.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte el cap de Tecnologia i Manteniment del Servei
de Mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Josep M. Cuadrado, a
qui 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.
SETÈ. 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.

4. Adjudicar al consultor Pau Avellaneda Garcia el contracte de serveis de coordinació,
dinamització i execució de dos projectes de camí escolar a dues escoles de Terrassa per
un import de 7.800 € (IVA exclòs) i de 9.438 € (IVA inclòs), amb data de finalització de
contracte el 30 de juny de 2017. Exp. ECAS 5073/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any
2016
2017

Despesa (IVA exclòs)
3.900,00 €
3.900,00 €

Despesa (amb IVA)
4.719,00 €
4.719,00 €

SEGON. Adjudicar al consultor Pau Avellaneda Garcia el contracte de serveis de Coordinació,
dinamització i execució de dos projectes de camí escolar a dues escoles de Terrassa per un
import de set mil vuit-cents euros (7.800,00€) (IVA exclòs) i de nou mil quatre-cents trenta-vuit
euros (9.438,00€) (IVA exclòs) i la data de finalització de contracte serà el 30 de juny de 2017.
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TERCER. Fer càrrec de la quantitat de nou mil quatre-cents trenta-vuit euros (9.438,00€) a
l’aplicació pressupostària 1224 13403 22706 del Pressupost Municipal vigent, corresponent a
l’adjudicació esmentada en el dispositiu primer.
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).
Quedarà repartit per anualitats de la següent manera:
Any
2016
2017

Despesa (IVA exclòs)
3.900,00 €
3.900,00 €

Despesa (amb IVA)
4.719,00 €
4.719,00 €

QUART. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
CINQUÈ. Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004452

LA0004452

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en
el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
l’Ajuntament.
SISÈ. Designar responsable del contracte a la directora del Servei de Mobilitat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat per la Sra. Mª Jesús López López, a qui 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.
SETÈ. 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.

5. Donar compte del decret núm. 7121, de 21 de setembre de 2016, pel que es vol
concórrer en la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació
d’immobles de notable valor cultural durant els anys 2016 i 2017.
Analitzats els antecedents, es dona compte del decret núm. 7121, de 21 de setembre de 2016,
i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
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PRIMER. Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de
notable valor cultural durant els anys 2016 i 2017.
SEGON. Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya l’ajut de 185.727,94 € per a l’execució, durant els anys 2016 i 2017,
pel “Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa”.

6. Donar compte de la resolució núm. 7163, de 22 de setembre de 2016, que completa la
informació complementària als Plecs que regulen l’adjudicació del contracte de serveis
d’àpats a domicili amb la informació sobre les condicions dels contractes dels
treballadors als que afecta la subrogació. Exp. ECAS 3427/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 7163, de 22 de setembre de
2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Completar la informació complementària als plecs que regulen l’adjudicació del
contracte de serveis d’àpats a domicili amb la informació sobre les condicions dels contractes
dels treballadors als quals afecta la subrogació que és necessària per permetre l’avaluació dels
costos laborals que implica aquesta mesura, que es detalla a continuació:
“Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, proporcionada per
l’empresa que actualment ve efectuant la prestació objecte d’aquest contracte (FUNDACIÓ
PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA):
Hora
inici

Hora
final

Hores
Tipus
setmana contracte

Antiguitat

Categoria

Salari brut
mensual*

Total salari
brut anual

1

07:00 15:00

40

Indefinit

30/09/2001

Cuiner

Actiu 1.973,00 €

27.622,10 €

2

07:00 15:00

40

Relleu

01/10/2013

Ajudant
cuina

Actiu

965,27 €

13.513,76 €

3

14:00 21:00

35

Indefinit

24/09/2007

Ajudant
cuina

Actiu 1.026,50 €

14.371,00 €

4

14:00 18:00

20

Indefinit

01/12/1976

Ajudant
cuina

Actiu

5

9:00

15:00

30

Indefinit

6

9:00

14:00

25

Indefinit

675,47 €

9.456,60 €

10/04/2012

Transporti
Actiu 1.250,74 €
sta

17.510,35 €

16/11/1990

Responsa
Actiu 1.369,32 €
ble servei

19.170,59 €

* 12 mensualitats i 2 pagues (de salari base més antiguitat).”
SEGON. Publicar l’anunci d’aquesta complementació al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) , al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al perfil de
contractant.
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TERCER. Ampliar el termini per a la presentació de les proposicions d’aquesta licitació:
quaranta dies naturals comptats des de la data d’enviament de l’anunci rectificatiu al DOUE.

7. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’assistència
tècnica per a la realització de la gestió del canvi relacionat amb el Pla de reforma i
transformació organitzativa de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS 5425/2016
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 3282, de 18 d’abril de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Despesa

2016

3.000,00 €

2017

24.000,00 €

2018

33.000,00 €
60.000,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’assistència
tècnica per a la realització de la gestió del canvi relacionat amb el Pla de reforma i
transformació organitzativa de l’Ajuntament 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 seixanta mil euros (60.000,00 €), exclòs l’IVA. El termini d’execució del contracte és
de vint-i-un mesos (21) mesos comptats des de la formalització, amb els següents terminis
parcials d’execució:
Fase 1

Preparació del canvi

2 mesos

Fase 2

Disseny

4 mesos

Fase 3

Desplegament

19 mesos

Fase 4

Avaluació i seguiment

4 mesos

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: setanta-dos mil sis-cents euros (72.600,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2122-99008-22706 del Pressupost Municipal:
Any

Despesa

2016

3.630,00 €

2017

29.040,00 €

2018

39.930,00 €
72.600,00
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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 d’Organització i Recursos
Humans, que actualment és el Sr. Agustí Aguilar, 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) 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, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’implantació
de la nova plataforma de virtualització de maquinari basada en el programari ORACLE
VIRTUAL MACHINE (OVM) i de desplegament en aquesta plataforma de les aplicacions
basades en programari del fabricant ORACLE. Exp. ECAS 5383/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis
d’implantació de la nova plataforma de virtualització de maquinari basada en el programari
ORACLE VIRTUAL MACHINE (OVM) i de desplegament en aquesta plataforma de les
aplicacions basades en programari del fabricant ORACLE.
SEGON. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de cent mil
euros (100.000,00 €), exclòs IVA. El contracte tindrà una durada de sis mesos comptats des
de la formalització.
TERCER. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: cent vint-i-un mil euros (121.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2121.92005.22799 dels Pressupostos Municipals:
Any

Durada inicial
Durada

Import

2016

2 mesos

40.333,33 €

2017

4 mesos

80.666,67 €
121.000,00 €
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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).
QUART. Designar responsable del contracte el director de Serveis de Tecnologia i Sistemes
d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel Agelet, 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. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del
contracte, sol·licitant oferta a l’empresa ORACLE IBERICA SRL, de conformitat amb el que
disposa l’article 170, lletra d, del TRLCSP.

9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment bàsic d’una sèrie de llicències de programari del fabricant ORACLE, per a
l’any 2017. Exp. 5554/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2017

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

158.304,45 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment bàsic d’una sèrie de llicències de programari del fabricant ORACLE, per a l’any
2017.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de cent
cinquanta-vuit mil tres-cents quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (158.304,45 €), exclòs
l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any, des de l’1 de gener al 31 de desembre de
2017.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: cent noranta-un mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims
(191.548,38 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de
l’aplicació pressupostària
2121.92005.21601 del Pressupost Municipal de 2017.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
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CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis de Tecnologia i Sistemes
d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel Agelet, al qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

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

El secretari

Isidre Colás i Castilla

Acta reunió Junta Govern Local

Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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