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19/2013

13-DESEMBRE-2013

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data tretze de desembre de
l'any dos mil tretze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, 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-cinc 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 13 de desembre de 2013. (Reunió
19/2013)
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 13 de desembre de 2013
(Reunió 19/2013).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2.1 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a dissenyador gràfic per compte propi, el contractat laboral interí del
Patronat Municipal d’Educació, senyor Antoni, 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 qual 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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.2 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a cantant per compte propi, la funcionària interina del Patronat
Municipal d’Educació, senyora Maria Teresa, 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 qual 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 aquesta Resolució a l’ interessat.
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2.3 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a advocada per compte propi, la contractada laboral fixa del Patronat
Municipal d’Educació, senyora Anna, 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 qual 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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.4 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a professor al Condorci d’Educació de Barcelona, a les quals dedicaria
20 hores setmanals, el contractat laboral interí del Patronat Municipal d’Educació, senyor
Francesc, 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 setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 20 hores setmanals .
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.
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TERCER.- Deixar sense efecte la compatibilitat anterior, autoritzada per la Junta de Govern de
data 25 de gener de 2013.

2.5 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a professor d’improvisació al Conservatori del Liceu, a les quals
dedicaria 16,25 hores setmanals, el funcionari de carrera del Patronat Municipal d’Educació,
senyor Santiago, 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 setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 16,25 hores setmanals .
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.- Deixar sense efecte la compatibilitat anterior, autoritzada per la Junta de Govern de
data 24 de setembre de 2010.

2.6 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a professor, a les quals dedicaria 15 hores setmanals, el contractat
laboral del Patronat Municipal d’Educació, senyor Jordi, 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 setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 15 hores setmanals .
4.Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
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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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.7 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a educadora musical per compte propi, la contractada laboral fixa del
Patronat Municipal d’Educació, senyora Maria Queralt, 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 qual es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el
50% de la seva 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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.8 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 com a director escènic per compte propi, el contractat laboral temporal del
Patronat Municipal d’Educació, senyor Miquel, 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 qual es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el
50% de la seva jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4.Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
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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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.9 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 realitzant concerts de música, a les quals dedicaria 40 hores anuals, el
funcionari de carrera del Patronat Municipal d’Educació, senyor Francesc 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 setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 40 hores anuals.
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 aquesta Resolució a l’ interessat.

2.10 Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial al treballador
d'aquesta Corporació.
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 dins l’àmbit de la docència, a temps parcial, a les quals dedicaria 4 hores
setmanals, la funcionària interina d'aquesta Corporació, senyora Ester, 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 setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 4 hores setmanals .
4.Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
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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 aquesta Resolució a l’ interessat.

3. Ratificar la Resolució núm. 10361 de data 18 de novembre de 2013, per la qual
s’aprova la signatura de l’addenda 2014 al conveni de col·laboració entre el Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al
manteniment del servei tècnic del Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa .INSU
01/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10361, de 18 de novembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’ADDENDA 2014 al CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI
TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA AL PARTIT JUDICIAL DE TERRASSA.
SEGON.- Acceptar la subvenció de seixanta-sis mil sis-cents setanta-dos euros amb trenta-set
cèntims (66.672,37 €) en concepte de col·laboració en el manteniment del Servei de Tècnic de
Punt de Trobada per a l’any 2014.
TERCER.- Ingressar aquest import al compte pressupostari 45002.23104.

4. Acceptar l’import de 1.457.040,40 €, de suport econòmic consistent en fons de
prestació del Programa complementari d’urgència social, promogut per la Diputació de
Barcelona. INSU 35/2013.
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 1.457.040,40 €, de suport econòmic consistent en fons de
prestació del Programa complementari d’urgència social, que es destinarà a la realització de les
actuacions corresponents a cadascuna de les respectives línies, amb detall següent:
Import
Línees de suport
583.624,67 Línea 1 de suport per a la “cobertura de situacions d’urgència social i de
sosteniment dels equips professionals de serveis socials”.
418.954,34 Línea 2 de suport per a la “garantia de la prestació de serveis d’atenció
domiciliària i del transport adaptat”
454.461,40 Línea 3 de suport d’ ”escolarització 0.3 anys”
1.457.040,40
Total suport econòmic Programa complementari
d’urgència social
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SEGON.- Autoritzar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social per signar tots els documents necessaris de tramitació d’acceptació i gestió de la
subvenció
TERCER.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport econòmic de referència.

Tot seguit, havent-se anunciat per part de la Tinent d’Alcalde de Planificació Urbanística i
Territori l’existència de la proposta urgent que a continuació es referencia, i en tant que es
tracta d’una decisió relativa a una de les atribucions delegades pel Ple municipal, i
conseqüentment correspon tramitar-la dins de l’apartat públic de la present reunió, l’Alcalde
ordena el tractament de la mateixa en aquest punt.

5. Proposta Urgent: Licitació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu,
públic i urbà de viatgers de Terrassa. ECAS 9663/2013.
Analitzats els motius d’urgència, els antecedents i el 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.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte.
Als efectes previstos en el TRLCSP, el valor estimat del contracte, de conformitat amb el seu
règim econòmic (clàusules 40 i següents d’aquest plec), determinat per l’import total de la
concessió, tenint en compte totes les formes de remuneració, la seva durada (10 anys) i les
eventuals pròrrogues (5 anys), és de cent noranta-un milions quatre-cents cinquanta mil cinccents trenta-vuit euros (191.450.538,00 €), exclòs l’IVA. Aquesta estimació està referida al
moment de l’enviament de l’anunci de licitació. Segons el que estableix l’article 7.9 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, aquesta concessió no està
subjecta a l’IVA. La retribució al concessionari per la gestió del servei públic de transport urbà
serà:
a) Mitjançant la corresponent venda de bitllets, que el contractista percebrà directament
dels usuaris.
b) Amb l'atorgament d’una subvenció per al manteniment de l’equilibri econòmic de la
concessió, en els termes que es definiran en el present plec, i afectada per uns incentius
i/o penalitzacions condicionats per la gestió de l’empresa operadora.
c) Addicionalment el concessionari podrà obtenir ingressos extraordinaris per publicitat,
serveis extraordinaris, etc, que haurà de compartir amb l’Ajuntament d’acord amb el que
s’indica en aquest plec, rebaixant la subvenció anual.
La durada del contracte és de deu (10) anys, a comptar des de la data de la formalització del
contracte. Si concorren les circumstàncies assenyalades a l'article 4 del Reglament 1370/2007
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, i prèvia la tramitació legal
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corresponent, es podrà perllongar el termini de durada del present contracte fins a un màxim
de cinc (5) anys més.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa.
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 d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 52 del TRLCSP, la cap del Servei de Mobilitat, que actualment és la Sra. Mª Jesús
López, 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, 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 Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUIE) en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en
el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
SETÈ.- Afectar l’import a percebre en concepte de cànon de la concessió, establert a la
clàusula 11a. del plec de clàusules administratives particulars, al pagament de les despeses
derivades de la liquidació de la societat d’economia mixta Transports Municipals d’Egara, SA
(TMESA), que haurà d’assumir aquest Ajuntament.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de Completament Teixit Urbà Roc Blanc (PM-RBL001). PLPG 8/2013.
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 Pla de Millora Urbana de completament del teixit urbà del Roc
Blanc, clau PM-RBL001, promogut per la Junta de propietaris del sector de sòl urbà no
consolidat del Roc Blanc.
SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província i a la premsa local, per tal de que puguin presentar les al•legacions que
es considerin oportunes. Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol•licitarà un informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, concretament als relacionats
en la part expositiva d’aquest acord, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes.
TERCER.- Sol•licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, l’informe preceptiu
sobre la tramitació del planejament urbanístic derivat d’aprovació municipal, que determina
l’article 87.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
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QUART.- Notificar el contingut d’aquest decret als propietaris del sòl comprès en aquest àmbit,
de conformitat amb l’article 102.3.a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

7. Inadmissió a tràmit de la petició de revisió d’ofici del document d’Operació Jurídica
Complementària del Polígon d’Actuació PA - PON 016.GURB 20/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acordar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud formulada en data 4 d’octubre de 2013
(reg. Núm. 131953) per la mercantil TEYCO, S.L., de revisió d’ofici de l’Operació Jurídica
Complementària aprovada per Decret d’Alcaldia de 25 de maig de 2007, per no concórrer cap
dels supòsits de fet habilitants per a la seva admissió.
SEGON.- Notificar el contingut dels presents acords a la mercantil TEYCO, S.L.

8. Inici de les actuacions per al cobrament per la via de constrenyiment de les quotes
urbanístiques pendents de pagament en l’àmbit del Pla Parcial PP FAL001, Palau Sud –
Can Guitard, a instàncies de la Junta de Compensació del sector. CQUO 25/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Disposar que es portin a terme les actuacions pertinents pel cobrament, per via de
constrenyiment, de les quotes urbanístiques pendents de pagament en l’àmbit del PP-FAL001,
Palau Sud-Can Guitard, d’acord amb la sol•licitud efectuada en data 25 d’octubre de 2013 (reg.
núm 101917) per part del President de la Junta de Compensació de l’àmbit de referència, Sr.
Mario Jiménez Malagon.

SEGON.- Notificar els presents acords als titulars.

TERCER.- Notificar els presents acords a la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-FAL001,
Palau Sud-Can Guitard i els Serveis Tributaris i de Recaptació d’aquesta Corporació.

9. Inici de les actuacions per al cobrament per la via de constrenyiment de les quotes
urbanístiques pendents de pagament en l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can
Guitard, a instàncies de la Junta de Compensació del sector. CQUO 05/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Disposar que es portin a terme les actuacions pertinents pel cobrament, per via de
constrenyiment, de les quotes urbanístiques pendents de pagament en l’àmbit del PA-CGU001,
Can Guitard, d’acord amb la sol•licitud efectuada en data 20 de juny de 2013 (reg. Núm.
132418) per part del Secretari de la Junta de Compensació de l’àmbit de referència, Sr.
Salvador Domingo Vallejo.
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SEGON.- Notificar els presents acords als titulars.
TERCER.- Notificar els presents acords a la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació PACGU001, Can Guitard, i els Serveis Tributaris i de Recaptació d’aquesta Corporació.

10. Aprovació de la proposta d’Acta Administrativa de cessió a favor de l’Ajuntament de
Terrassa d’una porció de sòl (pertanyent a la finca del carrer d’Hèrcules, destinada a
completament de vialitat (Clau P.10) GSOL 27/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la proposta d’acta administrativa de cessió gratuïta a
favor d’aquesta Corporació, que s’acompanya com Annex núm 2, de la descrita porció de
terreny de 2.111,92 m² de superfície, emplaçada al carrer d’Hèrcules, per a ser destinada a
complement de vialitat (Clau P.10), propietat dels Srs. José, Rebeca, Judith, Anna Maria, Berta,
Marta, i Sílvia, que formen la Comunitat de béns “Busquets Vilaseca Sílvia y Cia, CB” .
SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori la Sra.
Carme Labòria i Rojas, per a la signatura de l’esmentada acta administrativa de cessió i per a
la realització de totes les actuacions que resultin necessàries per al compliment dels acords
presents, fins i tot, d’esmena i/o rectificació de la pròpia acta, sempre que no s’alteri el contingut
essencial de la mateixa.
TERCER.- Notificar els presents acords als titulars de la finca de referència, que serà objecte
de cessió obligatòria i gratuïta.
QUART.- Requerir als titulars esmentats a l’acord Primer, per tal que, una vegada li siguin
notificats els presents acords, en el termini d’un mes, procedeixi a la formalització de l’acta
administrativa de referència.

11. Aprovació inicial de l’expedient de posada a disposició a favor de la Generalitat de
Catalunya d’un terreny municipal, per a l’ampliació del pati del CEIP Roser Capdevila.
GSOL 72/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la posada a disposició a favor de la Generalitat de
Catalunya, Departament d’Ensenyament d’una porció de sòl de 581,76 m² sl, emplaçada al
carrer Saragossa qualificada pel vigent POUM d’ “Altres Equipaments” (Clau E.10), i destinada
a l’ampliació del pati del CEIP Roser Capdevila, amb la següent descripció:
“URBANA: Terreny de forma irregular qualificat urbanísticament d’Altres Equipaments Clau
E.10, amb una superfície de cinc-cents vuitanta-un metres quadrats de sòl amb setanta-sis
decímetres quadrats (581,76 m²sl). Limita: Pel seu límit Nord amb la resta de la finca de que se
segrega; per l’Est amb el carrer Biscaia i amb un centre de Transformació d’energia elèctrica
(ET); per l’Oest amb el carrer Saragossa i pel Sud amb la finca del CEIP Roser Capdevila i amb
un centre de transformació d’energia elèctrica (ET)”
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SEGON.- Aprovar les operacions registrals descrites al cos del present tendents a la formació
de la finca de 581,76 com a finca independent, objecte de la posada a disposició que es
proposa mitjançant l’acord Primer
TERCER.- Sotmetre els acords presents a informació al públic durant un període mínim de 20
dies, per tal que puguin presentar-se les al•legacions i reclamacions que s’estimin oportunes, i
donar compte també al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya.
QUART.- Disposar que s’emetin els informes tècnics i jurídics necessaris, per tal de dur a terme
la efectiva posada a disposició a favor de la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Ensenyament, de la descrita porció de sòl de 581,76 m², destinada a l’ampliació del pati de
l’escola Roser Capdevila.
CINQUÈ.- Notificar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, així com als Serveis Territorials del Vallès Occidental, i als Serveis Educatius de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.

12. Ratificar la Resolució núm. 10252 de data 20 de novembre 2013, per la qual es
sol·licita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la subvenció per
al funcionament del conservatori de grau mitjà de música de Terrassa per al curs 201213 i 2013-2014, per un import total de 1.075.700,00 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10252, de 20 de novembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
subvenció per al funcionament del conservatori de grau mitjà de música de Terrassa per al
curs 2012-13 i 2013-2014.
SEGON.- Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import a sol•licitar al Departament
d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre en un total d’un milio setanta-cinc mil
set-cents euros (1.075.700,00 €), que distribuït per cursos, quedarà de la forma següent:
•
•

Pel curs escolar 2012-2013:
Pel curs escolar 2013-2014:

523.900,00 €
551.800,00 €

1.075.700,00 €

TERCER.- Comunicar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
l’aprovació dels esmentats acords.

13. Donar compte del Decret núm. 9733 de data, 6 de novembre de 2013, per el qual es
sol·licita a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, Catàleg de concertació any 2013, el suport econòmic per l’elaboració del Pla
Director de Solidaritat i Cooperació Internacional 2014-2018, l’ import total sol•licitat és
de 5.250 €.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 9733, de 6 de novembre de 2013,
i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, Catàleg de concertació any 2013, el suport econòmic per a les actuacions
que es relacionen a continuació:
PROJECTE

Elaboració del Pla Director de Solidaritat i
Cooperació Internacional 2014-2018

PRESSUPOST TOTAL (€)

10.500,-

SEGON.- L’import total sol·licitat és de 5.250 € (cinc mil dos-cents cinquanta euros).
TERCER.- El projecte restarà condicionat a la subvenció que s’atorgui, i a l’aprovació del
Pressupost 2014.
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

14. Ratificació de la resolució d’adjudicació del manteniment de l’entorn natural a
l’empresa CENTRE DE JARDINERIA L’HEURA, S.L. ECAS 9322/2013.
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 CENTRE DE JARDINERIA L’HEURA, S.L., el contracte d’un equip de
manteniment de les instal·lacions municipals ubicades en l’entorn natural, per un import de
16.957,35 € (IVA exclòs) i de 19.238,82 € (IVA inclòs).
SEGON.- Fer càrrec de les quantitats de 17.321,21 € i de 1.917,61 € a les partides
1533.17203.21000 i 1533.16102.22799 respectivament, ambdues del pressupost municipal per
l’any 2014 condicionat a la seva aprovació.
TERCER.- Designar responsable del contracte al Sr. Marc Cadevall Artigues, com a Director de
Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat, 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.
QUART.- 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 Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva

15. Licitació del contracte de serveis de manteniment i suport d'Oracle relatiu als
productes associats a la plataforma d'administració electrònica i gestió documental.
ECAS 9310/2013.
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 present 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 serveis de
manteniment i suport de productes Oracle, associats a la plataforma d’administració electrònica
i gestió documental, que inclou:
- 4x Change Management Pack – Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 150x Tuning Pack – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 3x WebLogic Suite - Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 40x Service Bus – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 3x Service Bus – Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 40x Universal Content management – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 6x Configuration Management Pack for Oracle Database – Processor Perpetual (N. CSI:
16870880)
- 4x Tuning Pack – Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 3x Universal Content Management – Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 150x Configuration Management Pack for Oracle Database – Named User Plus Perpetual
(N.CSI: 16870880)
- 4x Diagnostics Pack - Processor Perpetual (N.CSI: 10490193)
- 150x Diagnostics Pack – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 10490193)
- 3x Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual (N.CSI: 5445)
- 150x Change Management Pack – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 6x Real Applications Clusters – Processor Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 150x Real Applications Clusters – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 175x Oracle Database Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
- 40x WebLogic Suite – Named User Plus Perpetual (N.CSI: 16870880)
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 cent mil cent
vuitanta-un euros amb trenta-dos cèntims (100.181,32 €), exclòs l’IVA
El termini de vigència d’aquest contracte serà des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2014.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, cent vint-i-un mil dos-cents dinou euros amb quaranta cèntims (121.219,40 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92201.21600 del Pressupost
Municipal de 2014.
Atès que aquest 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.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, sol•licitant oferta l’empresa ORACLE Ibérica, SRL, de conformitat amb el que
disposa l’article 170, lletra d, del TRLCSP.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el director
de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat, que actualment és el senyor Xavier Sancliment,
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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16. Licitació del contracte de serveis de manteniment i suport d'Oracle relatiu als
productes associats al gesto de base de dades corporatiu i altres. ECAS 9311/2013.
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
2014

Valor econòmic (VE) prestació inicial, exclòs l’IVA
50.358,03 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i suport de productes Oracle, associats al Gestor de Base de Dades Corporatiu,
entre d’altres, i que inclou:
.

25 Oracle Database Enterprise Edition- Named User Plus Perpetual (N.CSI: 15986992)
1 WebLogic Suite - Processor Perpetual (N.CSI: 16488724)
1 Service Bus - Processor Perpetual (N.CSI: 16488724)
1 Enterprise Content Management Suite – Processor Perpetual (N.CSI: 16488724)
2 Diagnostics Pack - Processor Perpetual (N.CSI: 10490193)
2 Tuning Pack - Processor Perpetual (N.CSI: 10490193)
1 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual (N.CSI: 5445)
1 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual (N.CSI: 10438801)
2 Change Management Pack - Processor Perpetual (N.CSI: 10490193)

TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de
licitació de cinquanta mil tres-cents cinquanta-vuit euros amb tres cèntims (50.358,03 €), exclòs
l’IVA., i un termini de vigència d’un any (1) any, a comptar des de la seva formalització.
El termini de vigència d’aquest contracte serà des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2014.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de seixanta mil nou-cents trenta-tres euros amb vint-i-dos cèntims (60.933,22 €)
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92201.21600 del pressupost
municipal de 2014.
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).
CINQUÈ.- El responsable del contracte a què es refereix l’article 52 del TRLCSP és el director
de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat, que actualment és el Sr. Xavier Sancliment, 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 realitza correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, sol•licitant oferta l’empresa ORACLE Ibérica, SRL, de conformitat amb el que
disposa l’article 170, lletra d, del TRLCSP.
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17. Aprovar la programació i despesa de les companyies i els espectacles seleccionats
pel Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) per formar part de la programació del
primer semestre de la temporada municipal d’Arts Escèniques 2014. GESAD 01/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Aprovar les companyies i els espectacles seleccionats pel Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) per formar part de la programació del primer semestre de la temporada
municipal d’arts escèniques 2014.
Data

Companyia

Espectacle

Teatre

26/1/2014

TNC / Focus

Barcelona

Principal

9/2/2014

Enric Borràs/Pep Ferrer

La banqueta

Alegria

22/2/2014

Escarlata Circus

Cabaret petrificat

Alegria

8/3/2014

Eduard Biosca

El pensador de barra lliure

Sala M. Plans

9/3/2014

Produccions de ferro

Acorar

Alegria

15/3/2014

Prisamata

Sé de un lugar

Alegria

30/3/2014

Teatre Romea

Un aire de família

Principal

6/4/2014

Agrupación Señor Serrano

Katastrophe

Alegria

27/4/2014

Lluís Soler/Xavier Boada

Per un sí, per un no

Principal

23/5/2014

Qadar produccions culturals

Endevina qui ve a sopar...

Alegria

1/6/2014

Q-ars Teatre

Títol a determinar

Alegria

13/6/2014

Rosa Boladeras

Elixir

Principal

SEGON.- Autoritzar la despesa d’aquestes produccions que es relacionen a continuació i pels
imports següents, que aniran a càrrec de la partida 3451.33501.22799 del pressupost municipal
de Cultura per l’any 2014:
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PROVEÏDOR
Serveis de l’espectacle Focus S.A.
CIF: A-58116369
Barcelona
Produccions variacions enigmàtiques sl
CIF: B-64600430
La banqueta
Eduard Biosca Riera
NIF: 39173067-L
El pensador de barra lliure
S'Hostal des moixos SLU
CIF:B-57501140
Acorar
Associació Projectes Audiovisuals Prisamata
CIF:G-65628794
Sé de un lugar
Serveis de l’espectacle Focus S.A.
CIF: A-58116369
Un aire de família
ASC Lupus
CIF: G-64647431
Katastrophe
Velvet events sl
CIF: B176043234
Per un sí, per un no

IMPORT AD

PARTIDA

15.367,00€

3451 33501 22799

4.779,50€

3451 33501 22799

726,00€ + taquilla

3451 33501 22799

2.359,50€

3451 33501 22799

2.500,00€

3451 33501 22799

11.495,00€

3451 33501 22799

3.802,28€

3451 33501 22799

4.356,00€

3451 33501 22799

45.385,28€

3451 33501 22799

TOTAL CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES

TERCER.- Autoritzar la despesa de la contractació de les COPRODUCCIONS que es
relacionen a continuació i pels imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3451.33501.22799 del pressupost municipal de Cultura per l’any 2014:

Escarlata Circus sccl
CIF:F-61484516 Cabaret petrificat
QADAR Produccions Culturals sl
CIF:B-64582463
Endevina qui ve a sopar
Q-ars teatre sl
CIF: B-63115620
Títol a determinar
Cristina Martínez Sánchez
NIF: 45643565L
Elixir 2014

8.000€

+21% IVA

9.680€
3451 33501 22799

3.000€

+21% IVA

3.630€

10.000€

+21% IVA

12.100€

3.000€

+21% IVA

3.630€

3451 33501 22799

3451 33501 22799

TOTAL COPRODUCCIONS

3451 33501 22799
29.040€

3451 33501 22799

QUART.- Dotar de crèdit adequat i suficient a les partides corresponents del pressupost de
2014 per atendre les despeses associades a aquests contractes.
CINQUÈ.- Designar a Pietat Hernández, directora de Serveis de Cultura, com a responsable
dels contractes d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP.
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SISÈ.- Notificar el contingut d’aquest acord a les empreses i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

18. Ratificar la Resolució núm. 10405 de data 15 de novembre 2013, per la qual el
sol·licita una subvenció de 822.508,97 €, per al projecte “Treballs als barris 2013”.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10405, de 15 de novembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció d’acord amb l’Ordre EMO/269/2013, de modificació de
l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels
ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013, per un
import de vuit-cents vint-i-dos mil cinc-cents vuit euros amb noranta-set cèntims (822.508,97 €).
SEGON.- El cost total del projecte és de nou-cents quinze mil sis-cents noranta-cinc euros amb
cinc cèntims (915.695,05 €)
TERCER.- L’import de noranta-tres mil cent vuitanta-sis euros amb vuit cèntims (93.186,08 €)
corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les diferents
àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART.- Determinar que la gestió del projecte “Treball als barris 2013” als barris Districte II i
La Maurina de Terrassa correspondrà a la Societat mercantil de capital íntegrament municipal
Foment de Terrassa, SA atenent als serveis i activitats respecte els que li correspon la
prestació en règim de gestió directa, així com el caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de
Terrassa de que disposa, als efectes del que preveu la normativa de contractes del sector
públic, d’acord amb el que preveuen els articles primer i tercer dels seus estatuts socials
CINQUÈ.- Notificar el contingut de la present Resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

19. Donar compte del Decret núm. 10422 de data 18 de novembre de 2013, per el qual
s’atorga una subvenció extraordinària, per als anys 2013 i 2014, per import de 12.000 €, al
Comitè Català d’ACNUR.
Analitzats els antecedents, es dona compte del Decret núm. 10422, de 18 de novembre de
2013, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
PRIMER.- Atorgar una subvenció extraordinària, per als anys 2013 i 2014, per un import total
de 12.000 € (dotze mil euros) al Comitè Català d’ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides
per als Refugiats) , amb NIF V-62655659, per dur a terme activitats d’ajuda humanitària,
d’acord al conveni signat, per al projecte Emergència a Síria: Accés a Necessitats Bàsiques per
als/les Refugiats/des sirians/es. Així mateix, s’aprova l’addenda al conveni subscrit, el text de
la qual és el següent:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I
EL COMITÈ CATALÀ D’ACNUR PER A L’AJUT HUMANITARI (ANYS 2013-2014)
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A la Ciutat de Terrassa, el dia 18 de novembre de 2013

ES REUNEIXEN :
D'una part, l’Alcalde de Terrassa, Il•lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor.
D'altra part, el Sr. Josep Casajuana i Pladellorens, vicepresident, en nom i representació del
Comitè Català de l'ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats).
Els quals es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte, en el qual actuen en la
condició esmentada,
MANIFESTEN :
Primer.- El Comitè Català de l’ACNUR és una entitat sense ànim de lucre que té entre els
seus principals objectius el fomentar solucions d’emergència i duradores per als refugiats,
persones obligades a abandonar els seus països per catàstrofes naturals o, sobretot, amb
motiu de conflictes bèl•lics. Realitza aquesta formidable tasca humanitària mitjançant la
realització de programes o projectes de cooperació que facilitin la integració o reinserció de les
persones refugiades i també d’accions d’ajuda humanitària d’urgència davant necessitats
immediates, sense cap discriminació de raça, sexe, religió, filosofia o política.
Segon.- L'Ajuntament de Terrassa desenvolupa des de 1995 polítiques de cooperació
internacional directament o mitjançant la col•laboració amb entitats terrassenques o d’àmbit
supramunicipal. L’Ajuntament destina enguany l’1% del seu pressupost d'ingressos directes a
la solidaritat i la cooperació internacional. Una part d'aquesta partida pressupostària es
canalitza vers l'ajuda humanitària en àrees en crisi per retornar l’esperança a les persones
afectades, bé sigui directament o mitjançant la subvenció a institucions o ONGD.
Tercer .- En data 15 de desembre del 2003, l’Ajuntament de Terrassa i el Comitè Català de
l’ACNUR van subscriure un conveni de col•laboració amb l’objecte de cooperar mútuament per
desenvolupar accions d’ajut humanitari a favor de les persones refugiades, desplaçades o
retornades en les àrees i països que ho necessitin en les crisis humanitàries. La clàusula
setena d’aquest conveni estableix que “aquest conveni té una vigència indefinida mentre no es
denuncïi expressament per alguna de les parts signants...”
Quart.- El Comitè Català de l’ACNUR ha presentat el projecte al qual destinarà l’aportació del
l’exercici 2013 i 2014, denominat Emergència a Síria: Accés a Necessitats Bàsiques per als/les
Refugiats/des sirians/es.
Cinquè.- Que atenent el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de Subvencions.; i vistes les Bases específiques d’atorgament de subvencions publicades
al BOP de 18 de febrer de 2013.
Sisè.- Que és criteri de l'Ajuntament de Terrassa que els programes presentats pel Comitè
Català d’ACNUR són d'interès per a la ciutat.
Setè .- Vist que en el decret núm.
aquesta addenda del conveni subscrit.
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És per això que, en coincidir en els seus objectius humanitaris i solidaris, es formalitza la
present addenda al conveni de col•laboració abans esmentat d'acord amb les següents,
CLÀUSULES
Primera.- L'objecte d'aquesta addenda al conveni de col•laboració subscrit el 15 de desembre
de 2003 és la cooperació mútua entre l'Ajuntament de Terrassa i Comitè Català de l’ACNUR
per desenvolupar accions d’ajut humanitari a favor de les persones refugiades, desplaçades o
retornades en les àrees i països que ho necessitin i per tal d’atendre llurs necessitats bàsiques.
Segona.- L'Ajuntament de Terrassa aportarà al Comitè Català de l’ACNUR la quantitat de
12.000 € (dotze mil euros) amb caràcter plurianual (6.000 euros el 2013 i 6.000 euros el 2014)
per destinar-los a ajudar les persones refugiades, desplaçades o retornades en la crisi
humanitària que pateix la població desplaçada de Síria, mitjançant programes d’assistència.
Tercera.- L’Ajuntament de Terrassa farà efectiu el pagament de l’anualitat de 2013 en un únic
termini a la signatura de la present addenda. El pagament de l’anualitat de 2014 es farà efectiu
a partir del proper 1 d’abril, i estarà subjecte a la consignació suficient en la partida
corresponent del pressupost de la Unitat de Solidaritat i Cooperació Internacional per a l’any
2014.
Quarta.- El Comitè Català d’ACNUR es compromet a informar i assessorar l’Ajuntament de
Terrassa respecte a la situació dels refugiats i les seves necessitats i a justificar la destinació
de l’import del conveni.
Cinquena.- El Comitè Català d’ACNUR oferirà a l'Ajuntament de Terrassa les exposicions,
xerrades i materials de divulgació que editi per tal de sensibilitzar l’opinió ciutadana sobre el
problema dels refugiats i desplaçats.
Sisena.- Tant l'Ajuntament de Terrassa com el Comitè Català d’ACNUR es comprometen a
difondre aquesta addenda al conveni de col•laboració entre les entitats del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, i entre els ciutadans i ciutadanes de Terrassa,
respectivament.
Setena.- L'Ajuntament de Terrassa, per mitjà de la Unitat de Solidaritat i Cooperació
Internacional, i el Comitè Català d’ACNUR faran el seguiment del destí d’aquesta aportació.
Vuitena.- La present addenda té vigència fins al 31 de desembre de l’any 2014, essent el
període màxim per presentar la justificació el 28 de febrer de 2015. Aquesta constarà d’una
memòria del projecte acompanyada de justificants econòmics relacionats amb el projecte i
activitats subvencionats. En cas que no es justifiqui la totalitat de la quantitat subvencionada,
per manca de realització de l’activitat, s’obrirà el corresponent expedient de reducció de quantia
o de reintegrament segons pertoqui.
I per a què així consti i es desenvolupi, en prova de conformitat, signen la present addenda al
conveni a Terrassa en el lloc i la data indicades "ut supra".”
SEGON.- Aprovar la despesa que se’n deriva i fer càrrec de l’import total atorgat de 12.000 €,
de la forma següent :
•
6.000 €, per a l’any 2013, a la partida 0467-91301-48902 del Pressupost Municipal
vigent.
•
6.000 €, per a l’any 2014, a la partida 0467-91301-48902, i condicionat a l’aprovació
del Pressupost Municipal 2014, i a l’existència de consignació suficient a la partida esmentada.
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TERCER.- Satisfer la quantitat de 6.000 € a la signatura de l’addenda al conveni subscrit,
corresponent al 50% del total atorgat, i 6.000 € a partir de l’1 d’abril del 2014, corresponent a la
resta de la subvenció atorgada.
QUART.- L’import total a justificar serà de 12.000 €, essent el període màxim per a la
justificació el 28 de febrer de 2015 (clàusula 8a de l’Addenda)
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.

20. Licitació dels serveis de consergeria als centres cívics municipals. ECAS 9318/2013.
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

2014

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

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

12 mesos

21.000,00 €

0,00 €

Despesa
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria als centres cívics municipals.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost màxim de
vint-i-un mil euros (21.000,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des de la
seva formalització. El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu
hora/servei.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte l’any 2014, vint-i-cinc mil quatre-cents deu euros (25.410,00 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0464.92401.22799 del Pressupost Municipal de 2014.
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).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 52 del TRLCSP, la cap d’Equipaments Cívics, que actualment és la Sra. Teresa Buch i
LLorach, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
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21. Licitació dels serveis de prevenció aliè de riscos laborals, especialitat de medicina
del treball. ECAS 9628/2013.
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

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA
Durada
Despesa
2014
12 mesos
41.123,00 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
0,00 €
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis en matèria
de prevenció aliens de riscos laborals, en les especialitats de medicina del treball a
l'Ajuntament de Terrassa, i el Patronat Municipal d’Educació (PAME) i les empreses municipals
que, amb posterioritat a la seva formalització, acordin adherir-s’hi.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de quarantaun mil cent vint-i-tres euros (41.123,00 €), exempts d’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar
des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del contracte és posterior, la durada
serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014, i el seu preu es calcularà
proporcionalment pel procediment de regla de tres simple. El preu del contracte es formula en
termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92203.22706 del Pressupost
Municipal de 2014.
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).
CINQUÈ.- 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la cap del
Servei de Processos Selectius i Prevenció de Riscos Laborals, que actualment és la Sra.
Beatriz Cazorla, 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.

22. Licitació dels serveis de prevenció de riscos laborals, especialitats de seguretat en el
treball, higiene industrial i ergonomia i psicologia aplicada. ECAS 9627/2013.
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 present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exclòs l’IVA
Durada
Despesa
2014
12 mesos
35.621,55 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
0,00 €
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis en matèria
de prevenció aliens de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene
industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada a l'Ajuntament de Terrassa, i el Patronat
Municipal d’Educació (PAME) i les empreses municipals que, amb posterioritat a la seva
formalització, acordin adherir-s’hi.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de trenta-cinc
mil sis-cents vint-i-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (35.621,55 €), exclòs l’IVA, i una
durada d’un (1) any, a comptar des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del
contracte és posterior, la durada serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014, i
el seu preu es calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple. El preu del
contracte es formula en termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions
del contracte
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92203.22706 del Pressupost
Municipal de 2014.
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).
CINQUÈ.- 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la cap del
Servei de Processos Selectius i Prevenció de Riscos Laborals, que actualment és la Sra.
Beatriz Cazorla, 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.

23. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions
semafòriques. ECAA 43/2009.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar amb l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA, ACISA
(NIF A-28.526.275), el contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions
semafòriques de la ciutat, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, per un import de
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quatre-cents trenta-dos mil quatre-cents quaranta euros amb vuitanta-vuit cèntims (432.440,88
€), inclòs l’IVA.
SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquesta
pròrroga es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, del Pressupost
Municipal de 2014:

Manteniment preventiu
Manteniment correctiu i altres actuacions

Import, inclòs l’IVA
30.000,00 €
402.440,88 €

Partida
1224 13301 21000
1224 13301 21300

TERCER.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
QUART.- Notificar el contingut d’aquests acords a l’empresa Aeronaval de Construcciones e
Instalaciones, SA, ACISA i als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin
efectiva.

24. Continuïtat dels serveis de control d'accés i vigilància del Mercadal Martí l'Humà, fins
a la nova adjudicació, que es preveu com a molt tard l'1 de març de 2014. ECAS
901/2013.
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:
SEGON.- Disposar que l’empresa Iman Seguridad, SA (NIF A-59.919.480) continuï prestant els
serveis de control d’accés i vigilància del Mercadal Martí l’Humà, des de l’1 de gener fins el 31
de març de 2014, per un import de 7.680,63 €, IVA inclòs.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, 7.680,63 €, IVA inclòs es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4622.43104.22701 del Pressupost Municipal de 2014.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords a l’empresa Iman Seguridad, SA i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

25. Disposar que es continuï prestant els serveis dels contractes de manteniment dels
parcs periurbans de la Grípia i Serra de Galliners; el contracte de serveis de neteja de
males herbes de voreres i escocells i el contracte de serveis de manteniment i neteja de
la zona verda núm. 6. ECAS 181/2013. ECAA 99/2011. ECAA 150/2011.
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 els presents contractes comporten
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
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SEGON.- Disposar que l’empresa Centre de Jardineria l’Heura, S.L. (B-60.721.768), continuï
prestant el serveis de manteniment dels parcs periurbans de La Grípia i Serra de Galliners de
Terrassa, des de l’1 de gener fins el 31 de març de 2014, per un import de 9.917,58 €, IVA
inclòs.
TERCER.- Disposar que l’empresa Centre de Jardineria l’Heura, S.L. (B-60.721.768), continuï
prestant els serveis de neteja de les males herbes de voreres i escocells de la ciutat, des de l’1
de gener fins el 31 de març de 2014, per un import de 20.890,50 €, IVA inclòs.
QUART.- Disposar que l’Associació Ecoinserció (G-65.716.961) continuï prestant el servei de
manteniment i neteja de la zona verda núm. 6 de Terrassa, des de l’1 de gener fins el 31 de
març de 2014, per un import de 13.135,36 €, IVA inclòs.
CINQUÈ.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment
d’aquestes pròrrogues, quaranta-tres mil nou-cents quaranta-tres euros amb quaranta-quatre
cèntims (43.943,44 €), IVA inclòs es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1438.17101.22799 del Pressupost Municipal de 2014.
SISÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquestes pròrrogues, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
SETÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses adjudicatàries
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

i als

26. Licitació del contracte de serveis d'àpats a domicili. ECAS 9498/2013.
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:
Any

Durada inicial
Durada

Preu unitari

2014

12 mesos

5,58 €

2015

12 mesis

5,58 €

Unitats previstes
69.241
69.241

Despesa
386.363,63 €
386.363,63€

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei d’àpats a
domicili.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost màxim de setcents setanta-dos mil set-cents vint-i-set euros amb vint-i-sis cèntims (772.727,26 €), exclòs
l’IVA, i una durada de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització. El preu del
contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents components de la
prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte l’any 2014, quatre-cents vint-i-cinc mil euros (425.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23301.22799 del Pressupost Municipal de 2014.
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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, 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 d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 52 del TRLCSP, el director de Serveis de Cohesió i Benestar Social, que actualment és
el Sr. Miquel Pérez Almudaina, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

27. Adjudicació del contracte de serveis d'assessorament sobre mobilitat europea a
Baumann Oficina Jove. ECAS 9732/2013.
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

2014

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exempt d’IVA
Durada

Despesa

12 mesos

4.500,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei
d’assessorament sobre mobilitat europea a Baumann Oficina Jove de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2014, a l’entitat COL•LECTIU LA VÍBRIA D’INICIATIVES CULTURALS, amb CIF
G63527170.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €), es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3465.23403.22799 de l’avantprojecte del pressupost municipal per al 2014.
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, d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP, a la cap
del Servei de Joventut i Lleure Infantil, que actualment és la Raquel García Mesa, 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.
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CINQUÈ.- D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, es comunicarà al Registre de contractes del
sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte adjudicat, com també,
si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import
final i extinció.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

28. Adjudicació del contracte de serveis d’un Pla director de Solidaritat. ECAS 9757/2013.
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’autoritza.
SEGON.- Adjudicar a la Sra. Andrea el contracte del servei de redacció del Pla Director de
Solidaritat i Cooperació Internacional 2014-2018 fins el 30 de maig de 2014, i per un valor,
sense IVA, de 10.500,-€ (deu mil cinc-cents euros), i de 12.705,-€ (dotze mil set-cents cinc
euros), IVA inclòs.
TERCER.-Fer càrrec de la quantitat total de 12.705,-€, a la partida 0467.91301.22799, de la
següent forma:
- 5.250 €, del Pressupost municipal vigent
- 7.455 €, del Pressupost municipal del 2014, restant condicionat a l’aprovació del mateix. No
obstant això, en el projecte del Pressupost 2014 està contemplada aquesta despesa.
QUART.- Designar responsable del contracte al cap d’Unitat de Solidaritat i Cooperació
Internacional, al qual correspondrà supervisar l’execució, 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’aquest acord als interessats.

29. Aprovar el Conveni per a l’explotació de les Enquestes de Mobilitat EMQ 2006 i EMEF
sèrie 2007-2012 realitzades per l’Autoritat del Transport Metropolità, entre l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa MCRIT, SL., amb l’objectiu
de conèixer la mobilitat a la ciutat i els seus accessos i dels seus habitants.
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 Conveni per a l’explotació de les Enquestes de Mobilitat EMQ 2006 i
EMEF sèrie 2007-2012 realitzades per l’Autoritat del Transport Metropolità, entre l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa MCRIT, SL., amb l’objectiu de
conèixer la mobilitat a la ciutat i els seus accessos i dels seus habitants.
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SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, d’aquest
Ajuntament, senyora Carme Labòria i Rojas, per a que signi tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat de l’anterior acord.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’Autoritat del Transport Metropolità i a l’empresa MCRIT,
SL. als efectes legals oportuns.

30. Ratificar la Resolució núm. 10558 de data 28 de novembre de 2013, per la qual
s’aprova el contracte d’arrendament de la nau al carrer Migjorn, número 1 de Terrassa, a
partir del 9 de desembre de 2013 i fins al 17 de març del 2014, per emmagatzemar i
preparar les carrosses que han de formar part de la Cavalcada de Reis de 2014 i de les
festes del Carnestoltes de 2014, per un import de 7.500,00 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 10558, de 28 de novembre de 2013, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el contracte d'arrendament de la nau al carrer Migjorn, número 1 de
Terrassa, a partir del 9 de desembre de 2013 i fins al 17 de març del 2014, ambdós inclosos,
per emmagatzemar i preparar les carrosses que han de formar part de la Cavalcada de Reis de
2014 i de les festes del Carnestoltes de 2014, amb l’empresa INVERSIONS BALDÓ
COROMINAS SL, amb CIF B-61238796.
SEGON.- Les despeses que es deriven d’aquest contracte corresponents a l'any 2014,
7.500,00 €, l'IVA inclòs, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3451.33403.20200,
prevista a l’avantprojecte del Pressupost Municipal per al 2014 i condicionada a l’aprovació
definitiva del Pressupost.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa i departaments que correspongui perquè la
facin efectiva, i a la Comissió de Patrimoni, per al seu coneixement i efectes oportuns.

31. Adjudicació del contracte de serveis de gestió i dinamització dels Bucs d'Assaig de
la Casa Baumann. ECAS 9731/2013.
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

2014

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial, exempt d’IVA
Durada

Despesa

12 mesos

14.850,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei de gestió i
dinamització dels Bucs d’Assaig de la Casa Baumann de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014, a l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ CULTURAL INDIRECTE, amb CIF G63770390.
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TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850,00 €) es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3465.23403.22799 de l’avantprojecte del pressupost municipal per al 2014.
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, d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP, a la cap
del Servei de Joventut i Lleure Infantil, que actualment és la Raquel García Mesa, 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.- D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, es comunicarà al Registre de contractes del
sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte adjudicat, com també,
si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import
final i extinció.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

PROPOSTES URGENTS
Presentada les propostes es procedeixen a la votació sobre si procedeix la seva urgència,
aprovant-se per unanimitat dels membres presents.
32. Licitació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos,
sense opció de compra, de quinze (15) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió
de l'Espai Públic. ECAU 9836/2013.
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:
Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2014

10 mesos

153.506,23 €, inclòs l’IVA

2015

12 mesos

184.207,47 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

184.207,47 € , inclòs l’IVA

2017

12 mesos

184.207,47 €, inclòs l’IVA

2018

2 mesos

30.701,25 €, inclòs l’IVA
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de quinze (15) vehicles per a ser
utilitzats pel Servei de Gestió de l’Espai Públic.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un preu màxim de sis-cents vuit
mil nou-cents cinquanta euros amb trenta-dos cèntims (608.950,32 €), exclòs l’IVA. La compra
dels equips es farà en la modalitat de rènting, sense opció de compra, durant quaranta-vuit (48)
mesos.
El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat
de les prestacions del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec a l‘aplicació pressupostària 1511 15502 20400 del Pressupost
Municipal:
Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2014

10 mesos

153.506,23 €, inclòs l’IVA

2015

12 mesos

184.207,47 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

184.207,47 € , inclòs l’IVA

2017

12 mesos

184.207,47 €, inclòs l’IVA

2018

2 mesos

30.701,25 €, inclòs l’IVA

El Pressupost Municipal de 2014 es dotarà de crèdit adequat i suficient per atendre les
despeses associades a aquest contracte. Atès que aquest 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 d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 52 del TRLCSP, el director de Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat, 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
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33. Licitació del contracte de serveis d'un estudi historicoartístic sobre els jardins de la
Masia Freixa, i la relació d'aquests amb la resta de jardins del Noucentisme i el
Modernisme de la ciutat. ECAS 9655/2013.
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.
SEGON.- Adjudicar a l’Institut d’Estudis Catalans - Institució Catalana d’Estudis Agraris, el
contracte de serveis d’un estudi historicoartístic sobre els jardins de la Masia Freixa i la relació
d’aquests amb la resta de jardins del Noucentisme i el Modernisme de la ciutat, per un import
de dotze mil euros (12.000€) (sense IVA) i de catorze mil cinc-cents vint euros (14.520,00€)
(amb IVA).
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de catorze mil cinc-cents vint euros (14.520,00€) de la
següent manera: set mil dos-cents seixanta euros (7.260,00€) a la Partida 1438.17101.22706
del Pressupost Municipal vigent, i set mil dos-cents seixanta euros (7.260,00€) a la Partida
1438.17101.22706 del Pressupost Municipal del 2014. Així mateix es fa constar que al projecte
de pressupost que s’està elaborant per a l’any 2014 es contempla consignació suficient per
atendre la part de la despesa de l’any 2014.
QUART.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte al cap del Servei de Gestió de l'Espai Públic de
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, càrrec ocupat pel Sr. Jordi Chueca i Abancó, 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.
SISÈ.- 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.

34. Licitació del contracte de serveis d'acolliment temporal per a persones sense sostre i
per a situacions d'emergència de l'Ajuntament de Terrassa. ECAS 9871/2013.
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

Durada inicial
Durada

Despesa

2014

12 mesos

335.000,00 €, exempt d’IVA

2015

12 mesos

335.000,00 €, exempt d’IVA

2016

12 mesos

335.000,00 €, exempt d’IVA
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2017

12 mesos

335.000,00 €, exempt d’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei
públic d’acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions d’emergència, que
es presta des d’un Centre d’Acolliment Temporal
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost d’un milió
tres-cents quaranta mil euros (1.340.000,00 €), exempt d’IVA, i una durada de (4) anys, a
comptar des de la seva formalització. El preu del contracte es formula en termes de preus
aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost
Municipal.
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).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 52 del TRLCSP, el director de Serveis de Cohesió i Benestar Social, que actualment és
el Sr. Miquel Pérez Almudaina, 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 amb procediment negociat,
d'acord amb l'article 172, lletra b), del TRLCSP, atès que no es preveuen despeses de primer
establiment i que el termini de durada és inferior a cinc anys. L'òrgan de contractació sol•licitarà
ofertes a, almenys, tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte.

35. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les calderes dels
equipaments adscrits al Servei de Joventut i Lleure: casa Baumann i local de Can
Parellada. ECAS 9727/2013.
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

2014

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

Despesa

12 mesos

741.58 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei de
manteniment de les calderes de gas dels equipaments adscrits al Servei de Joventut i Lleure
Infantil i, més concretament, de la Casa Baumann (avinguda Jacquard, 1) i de l’Espai Jove de
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can Parellada (al carrer d’Amèrica, 17), de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, a
l’empresa ADEGAR SL, amb CIF B63404750.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte set-cents quaranta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (741,58 €), es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3465.23402.21300 de l’avantprojecte del pressupost
municipal per al 2014.
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, d’acord amb l’article 52 de la TRLCSP, a la cap
del Servei de Joventut i Lleure Infantil, que actualment és la Raquel García Mesa, 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.- D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, es comunicarà al Registre de contractes del
sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte adjudicat, com també,
si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import
final i extinció.
SISÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa i departaments que correspongui
perquè la facin efectiva.

36. Licitació del contracte de serveis d’extracció i col•locació de plaques i suports i
senyals de trànsit. ECAS 9766/2013.
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
2014

Valor econòmic (VE) prestació inicial, exclòs l’IVA
66.116,07 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment de la senyalització vertical de la ciutat: extracció i col•locació de plaques i suports
de senyals de trànsit.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de
licitació de seixanta-sis mil cent setze euros amb set cèntims (66.116,07 €), exclòs l’IVA, i una
durada d’un any (1) any, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, 80.000,44 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1224 13301
21000 del pressupost municipal de 2014.
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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).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap de Tecnologia i Manteniment del Servei
de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, que actualment és el Sr. Jose María Cuadrado, 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 del 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:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

37. Disposar que l’empresa Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL (PROGES), S.L.
continuï prestant els serveis d’Escola de Família, des de l’1 fins el 31 de gener de 2014,
per un import de 5.684,58 €, IVA inclòs. ECAS 96/2013.
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.
SEGON.- Disposar que l’empresa Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL (PROGES), S.L.
(B- B-59.960.526) continuï prestant els serveis d’Escola de Família, des de l’1 fins el 31 de
gener de 2014, per un import de cinc mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit
cèntims (5.684,58 €), IVA inclòs. .
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, cinc mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (5.684,58 €), IVA
inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost
Municipal de 2014.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquestes pròrrogues, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses adjudicatàries
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

i als

38. Disposar que l’empresa Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL (PROGES), S.L.
continuï prestant els serveis de Centres Oberts, des de l’1 fins el 31 de gener de 2014,
per un import de 10.644,36 €, IVA inclòs. ECAS 141/2013.
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 present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
SEGON.- Disposar que l’empresa Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL (PROGES), S.L.
(B- B-59.960.526) continuï prestant els serveis de Centres Oberts, des de l’1 fins el 31 de
gener de 2014, per un import de deu mil sis-cents quaranta-quatre euros amb trenta-sis
cèntims (10.644,36 €), IVA inclòs.
TERCER.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, deu mil sis-cents quaranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (10.644,36 €), IVA
inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost
Municipal de 2014.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquestes pròrrogues, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses adjudicatàries
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

i als

39. 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 50 minuts 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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