ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

12/2016

10-JUNY-2016

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López

El deu de juny de l’any dos mil setze, a la Sala de
Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència del Sr. alcalde - president, Jordi
Ballart i Pastor.

Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez
Marc Armengol i Puig

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.

Meritxell Lluís i Vall
Lluïsa Melgares i Aguirre

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 les actes de les reunions anteriors realitzades el 20 de maig de 2016 (10/2016),
i 30 de maig de 2016 (11/2016).
Les actes de les sessions anteriors, corresponents a les reunions ordinàries del 20 i el 30 de
maig de 2016 (10/2016 i 11/2016), s’aproven per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar l’expedient de liquidació de les quotes urbanístiques provisionals
corresponents a la Fase 1 del Projecte d’Urbanització del Polígon d’actuació PA-BAL001,
Puignovell Baldrich. Exp. GQUO 5/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Disposar l’inici de l’expedient de liquidació de les quotes urbanístiques provisionals
corresponents a la Fase 1 del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació “PA-BAL001,
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Puignovell Baldrich”, consistent en la urbanització adjacent a l’edificació de la finca resultant del
carrer Puignovell (52-56), definint una plaça i incloent la totalitat de la vialitat del polígon amb
l’excepció de les voreres de l’est del carrer Baldrich i sud de Portal Nou.
El pressupost de la Fase 1 ascendeix a 198.234,34 € d’obra d’urbanització, IVA inclòs, i 14.800
€ corresponents a Direcció facultativa i control de seguretat i salut, ascendint doncs a un total
de 213.034,34 €, IVA inclòs, a repartir de la següent manera:

Titular
UNNIM SOCIEDAD PARA LA
GESTION
DE
ACTIVOS
INMOBILIARIOS, SA
AJUNTAMENT
TOTAL

Obra
110.401,19 €

DF/CSS
7.066,80 €

Total
117.467,99 €

87.833,15 €
198.234,34 €

7.733,20 €
14.800 €

95.566,35 €
213.034,34 €

SEGON. Sotmetre els presents acords a un termini d’informació pública d’un mes.
TERCER. Notificar el present acords a les persones interessades, així com als Serveis
Tributaris i de Recaptació, i als Serveis Econòmics de la Corporació.

3. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis integrals de
l’arbrat d’alineació. Exp. ECAS 5258/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

3 mesos

108.924,92 €

-

-

2017

12 mesos

292.298,03 €

-

-

2018

9 mesos

183.373,11 €

3 mesos

108.924,92 €

2019

-

-

12 mesos

292.298,03 €

2020

-

-

9 mesos

183.373,11 €

584.596,06 €

584.596,06 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis integrals de
l’arbrat d’alineació i, parcialment, els de places, parcs i jardins de la ciutat, i engloba treballs
d’esporga, control fitosanitari, la lluita integrada i les urgències.
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 del contracte de cinc-cents vuitanta-quatre mil cinc-cents noranta-sis euros amb sis
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cèntims (584.596,06 €), exclòs l’IVA. La durada del contracte és de (2) anys, comptats des de
la formalització. El contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de, durada inicial
més pròrrogues, quatre (4) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1438.17101.22799 del Pressupost
Municipal:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

3 mesos

127.006,46 €

-

-

2017

12 mesos

340.819,50 €

-

-

2018

9 mesos

213.813,04 €

3 mesos

127.006,46 €

2019

-

-

12 mesos

340.819,50 €

2020

-

-

9 mesos

213.813,04 €

681.639,00 €

681.639,00 €

Atès que el present contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic, que
actualment és el Sr. Jordi Chueca, 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, 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).

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de dret no exclusiu d’ús
d’un programa informàtic per a la planificació i la gestió del patrimoni i la programació
de manteniments preventius i correctius per al Servei de Patrimoni i Manteniment. Exp.
ECAS 3246/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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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

Import, exclòs l’IVA

2016

10.770.00 €

2017

2.520,00 €

SEGON. Adjudicar a l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC) (NIF G-08.546.665) el
contracte de serveis de gestor de manteniment del sistema de GMAO per sistematitzar les
tasques del Servei de Patrimoni i Manteniment.
El preu del contracte és de tretze mil dos-cents noranta euros (13.290,00 €), exclòs l’IVA.
El termini d’execució d’aquest contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva adjudicació.
TERCER. Fer càrrec de la quantitat de setze mil vuitanta euros amb noranta cèntims
(16.080,90 €), inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 2000.93303.21300 dels Pressupostos
Municipals corresponents:

Any

Import, inclòs l’IVA

2016

13.031,70 €

2017

3.049,20 €

QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la cap
de Patrimoni i Manteniment, que actualment és la Sra. Mercè Peralvo, 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.
CINQUÈ. Comunicar al registre públic de contractes, 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’aquests acords a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
missatgeria i serveis de transport interbibliotecari de llibres i documents per a la xarxa
municipal de Biblioteques Públiques de Terrassa (Servei Boomerang). Exp. ECAS
3135/2016
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:
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Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

4 mesos

3.553,72 €

-

-

2017

12 mesos

10.661,15 €

-

-

2018

8 mesos

7.107,44 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
missatgeria per a l’Ajuntament de Terrassa i serveis de transport interbibliotecari de llibres i
documents per a la xarxa municipal de biblioteques públiques de Terrassa (Servei de
boomerang)
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 vint mil vuitanta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims (20.082,65 €), exclòs l’IVA. El
contracte tindrà una durada de dos (2) anys, a comptar des de la formalització del contracte,
que es preveu l’1 de juliol de 2015. 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: vint-i-cinc mil vuit-cents euros (25.800,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

2016

2017

2018

2000 93302 22201

1.300,00 €

3.900,00 €

2.600,00 €

5451 33211 22300

3.000,00 €

9.000,00 €

6.000,00 €

4.300,00 €

12.900,00 €

8.600,00 €

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. Designar responsable del contracte el responsable del Servei de Logística i
Missatgeria, que actualment és el Sr. Lluís Miquel Yuguero, al qual correspondrà supervisarne 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.
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6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei d’assistència
tècnica per a la realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d’un pla
de reforma i transformació organitzativa de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS
3372/2016
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:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

4 mesos

55.500,00 €

-

-

2017

12 mesos

101.750,00 €

-

-

2018

5 mesos

27.750 €

-

-

185.000,00 €
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’assistència
tècnica en la realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d’un pla de reforma
i transformació organitzativa a 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 cent vuitanta-cinc mil euros (185.000,00 €), exclòs l’IVA. El termini d’execució del
contracte és de 21 mesos comptats des de la formalització.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: dos-cents vint-i-tres mil vuit-cents cinquanta euros (223.850,00 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2122 92008 22706 del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

4 mesos

67.155,00 €

-

-

2017

12 mesos

123.117,50 €

-

-

2018

5 mesos

33.577,50 €

-

-

223.850,00 €
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. Designar responsable del contracte el director de Serveis d’Organització i Recursos
Humans, que actualment és el Sr. Agustí Aguilar Tubert, al qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
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SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) 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.

7. Acceptar l’atorgament de la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i
serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2016-2019, incloses al Catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals 2016, per un import global de 176.273 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’atorgament de la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats
i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2016-2019, incloses al Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals 2016, d’ acord amb el següent detall i per un import global de
cent setanta sis mil dos-cents setanta-tres euros:

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ

ATORGAT
2016

POLÍGONS

Actuació de marqueting urbà a la ciutat de Terrassa

22.500,00 €

EMPRENEDURIA

Pla Estratègic d’Economia Social a Terrassa

22.500,00€

CONSUM

Suport funcionament servei municipal consum

33.473,00 €

FOMENT

Servei local d’ocupació de Terrassa

60.300,00 €

PAES

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

37.500,00 €

SERVEI

TOTALS

176.273,00€

SEGON. Nomenar com a ens instrumental del projecte “Servei Local d’Ocupació de Terrassa” a
Foment de Terrassa.
TERCER. Adscriure als projectes el personal següent, amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible i cofinançament:
Nom i Cognoms
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lloc de Treball
Tècnica d’Ocupació . Foment de
Terrassa
Tècnica d’Ocupació . Foment de
Terrassa
Cap de Consum
Aux. Administrativa. Consum
Aux. Tècnica de Gestió. Consum
Aux. de Gestió
Consum

% Imputació
100%
100%
30%
30%
50%
100%
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----------------------------------

Administrativa
Consum

100%

L’adscripció d’aquet personal però, serà susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte.
QUART. Notificar aquesta Resolució als departaments que correspongui perquè la facin
efectiva.

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

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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