ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de
Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat
o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en
una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas

17/2013

8-NOVEMBRE-2013

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vuit de novembre 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.

Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre

Membres excusats
Eva Herrero i Alonso

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

La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores quaranta 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 8 de novembre de 2013. (Reunió 17/2013).
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 8 de novembre de 2013
(Reunió 17/2013).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Requerir per tal de que procedeixi a l’enderroc de les obres executades al local
emplaçat a la plaça del Segle XX, que són il·legalitzables. SODI 66/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu i, en conseqüència, acordar el procediment de restauració de l’article 206.1 de la
Llei d’Urbanisme, respecte de les obres executades il·legalment al local de la planta baixa de la
finca emplaçada a la Pl. del Segle XX, d’aquesta ciutat.
SEGON.- Requerir al senyor José per tal que en el termini d’un mes procedeixi a la restitució de
la realitat física alterada, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment executades al local,
ubicat als baixos de la finca emplaçada a la Pl. del Segle XX d’aquesta ciutat, deixant la finca en
el mateix estat existent abans de l’execució de l’actuació infractora.
Les mesures de restauració han d’anar dirigides a les següents actuacions:
Tancament de la porta d’accés al local de la planta baixa.
Desmuntar la cuina instal·lada en l’esmentat local.
Enderroc del cobriment del celobert a nivell del sostre de planta baixa.
TERCER.- Requerir a l’interessat per a que aporti, dins el mateix termini d’un mes, un certificat
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi, així com un reportatge fotogràfic
acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir a l’interessat que en cas d’incompliment del termini establert al respecte,
s’acordarà, per part d’aquests Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present expedient
administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut de l’article
225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària, a càrrec de les
persones interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador.
CINQUÈ.- Donar audiència a l’interessat per un termini de QUINZE DIES, d'acord amb allò que
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per tal que, si ho consideren oportú, al·leguin tot allò que
estimin convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració.
SISÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

3. Requerir per tal de que procedeixi a l’enderroc de les obres executades als baixos de la
finca emplaçada al carrer d’Eugeni d’Ors, que són il·legalitzables. SODI 75/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu, mitjançant la resolució núm. 5496 de 12 de juny de 2013 i confirmada
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posteriorment mitjançant la resolució núm. 7173 de 23 de juliol de 2013 i, en conseqüència,
acordar l’obertura del procediment de restauració de l’article 206.1 de la Llei d’Urbanisme,
respecte de les obres executades il·legalment als baixos de la finca emplaçada al Ca d’Eugeni
d’Ors d’aquesta ciutat
SEGON.- Requerir a l’entitat COFIDE SL (amb NIF núm. B58277948) per tal que en el termini
d’un mes, procedeixi a la restitució de la realitat física alterada mitjançant l’enderroc de totes les
obres il·legalment executades als baixos de la finca emplaçada al Ca d’Eugeni d’Ors d’aquesta
ciutat.
Les mesures de restauració van dirigides a deixar el local en les condicions inicials en què es
trobava abans de l’actuació infractora, enderrocant la totalitat de les obres il·legalment
executades dirigides a donar un ús indegut d’habitatge.
TERCER.- Requerir a l’entitat interessada per a que aporti, dins el mateix termini d’un mes, un
certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, així com un
reportatge fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir a la mercantil COFIDE SL que en cas d’incompliment del termini establert al
respecte, s’acordarà, per part d’aquests Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present
expedient administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut
de l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària a càrrec de les
persones interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador.
CINQUÈ.- Donar audiència a la interessada per un termini de quinze dies, d'acord amb allò que
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per tal que, si ho consideren oportú, al·leguin tot allò que
estimin convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració acordada.
SISÉ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

4. Requerir per a que procedeixin a la restauració de la realitat física alterada en el local
ubicat als baixos 1a (local núm. 4) de la finca emplaçada al carrer del Tren de Baix,
destinat a un ús d’aparcament no permès, en haver executat obres que són
Il·legalitzables. SODI 6/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Requerir a la Sra. Maria Teresa i al Sr. Luis Miguel, per a que en el termini màxim d'
un mes realitzin la restauració del local ubicat als baixos-1 de la finca emplaçada al Ca Tren de
Baix d’aquesta ciutat, mitjançant l’execució de les obres d’adequació necessàries per restituir a la
realitat física del local al seu estat originari.
Les mesures de restauració han d’anar dirigides a deixar el local, actualment utilitzat com a plaça
d’aparcament, en les condicions inicials en què es trobava abans de l’actuació infractora.
SEGON.- Requerir al Sr. Luis Miguel i a la Sra. Maria Teresa per a que aportin, així mateix, dins
el mateix termini d’un mes un certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent
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Col·legi professional, així com un reportatge fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de
l’esmentada restauració.
TERCER.- Advertir al Sr. Luis Miguel i a la Sra. Maria Teresa que en cas d’incompliment del
termini establert al respecte, s’acordarà, per part d’aquests Serveis d’Urbanisme, l’execució
forçosa del present expedient administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a
3000 euros, en virtut de l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària, a
càrrec de les persones interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
possible infracció urbanística.
QUART.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

5. Imposar una sanció de quatre-cents euros per portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública en data 8/8/2013. IPMA
463/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Diego, amb i amb domicili al carrer Cardenal Cisneros, Terrassa,
una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i
sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 8 d’agost de 2013,
incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats i l’article 2 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada dins l’àmbit de l’arquitectura, a
temps parcial, destinant 10 hores setmanals (a raó de 2 hores diàries), el treballador
laboral fix d'aquesta Corporació, que consta a l’expedient.
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 a l’activitat de privada dins l’àmbit de l’arquitectura, a
temps parcial, destinant 10 hores setmanals (a raó de 2 hores diàries), el treballador laboral fix
d'aquesta Corporació, senyor Joan 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:
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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 10 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.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

7. Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de monitor, a temps parcial, destinant 12,5
hores setmanals, el funcionari de carrera d'aquesta Corporació, que consta a l’expedient.
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 a l’activitat de monitor, a temps parcial, destinant 12,5
hores setmanals, el funcionari de carrera d'aquesta Corporació, senyor Francisco, de conformitat
amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents
condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb
l'horari que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, de 12,5 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.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

8. Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de professor associat, a temps parcial,
destinant 6 hores setmanals, treballador de la Societat Municipal de Comunicació, que
consta a l’expedient.
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 a l’activitat de professor associat, a temps parcial,
destinant 6 hores setmanals, treballador de la Societat Municipal de Comunicació, senyor
Wenceslao, 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:
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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 6 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.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

9. Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, regulador del subsidi
del tipus d’interès del préstec concedit pel Banc de Sabadell amb càrrec al Programa de
Crèdit Local, i acceptar la subvenció concedida de 111.957 euros.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 111.957
euros, a l’objecte de subsidiar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banc de Sabadell dins el
Programa de Crèdit Local.
SEGON.- Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Terrassa, que s’adjunta, regulador del subsidi del préstec concedit pel Banc de Sabadell amb
càrrec al Programa de Crèdit Local.
TERCER.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i una còpia diligenciada del text
regulador del conveni de la subvenció al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, als
efectes oportuns.
QUART.- Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals perquè en nom i
representació de l'Ajuntament de Terrassa signi el conveni esmentat.

10. Ratificar la Resolució núm. 9625 de data 28 d’octubre de 2013, dictada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, que disposa, que l’empresa
municipal Foment de Terrassa, SA sol·liciti una subvenció d’acord amb l’Ordre ORDRE
EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament
a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i
s’obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013), per un import de 460.903,50 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9625, de 28 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Que l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA sol•liciti una subvenció d’acord
amb l’Ordre ORDRE EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s'aproven les bases per a la
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de
Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013), per un import de quatre-cents
seixanta mil nou-cents tres euros amb cinquanta cèntims (460.903,50 €).
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El cost del projecte per acció formativa és el desglossa a l’annex 1.
SEGON.- El cost total del projecte és de cinc-cents catorze mil cent trenta-set euros amb
seixanta-tres cèntims (514.137,63 €).
TERCER.- L’aportació municipal de cinquanta-tres mil dos-cents trenta-quatre euros amb tretze
cèntims (53.234,13 €) corresponent a la contractació i indemnització per finalització de contracte
del personal tècnic i administratiu per a la gestió del programa formatiu del projecte anirà amb
càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.
QUART.- Notificar el contingut del present Decret a Foment de Terrassa, perquè la faci efectiva.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

11. Aprovació de l’expedient de liquidació parcial de les quotes urbanístiques provisionals
corresponents a les despeses de gestió del subsector 1 del Pla de Millora Urbana de la
Franja Nord, PM-FRA001. GQUO 23/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de liquidació parcial de les quotes resultants del compte de
liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació corresponent al subsector 1 del Pla de
Millora urbana de la Franja Nord, PM-FRA001, aprovat definitivament el 7 de juny de 2013, per
l’import de 343.966,02 €, IVA exclòs (416.198,88 € IVA 21% inclòs), corresponent a les despeses
de gestió del sector, d’acord amb la distribució continguda en l’annex adjunt.
SEGON.- Concedir un termini d’audiència d’un mes a les persones interessades, per tal que, si
s’escau, puguin presentar al·legacions als acords aprovats.
TERCER.- Disposar que s’emetin les respectives quotes una vegada transcorregut el termini
d’audiència concedit mitjançant l’anterior acord sense que s’hagin presentat al·legacions ni
propostes modificatives en relació amb els presents acords.
QUART.- Notificar el present acords a les persones interessades, així com a Serveis Tributaris i
Recaptació, i a Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

12. Ratificar la Resolució núm. 9560 de data 9 d’octubre per la qual s’accepta l’atorgament
de la subvenció, per un import de tres mil euros (3.000,00-€), aprovada per la Diputació de
Barcelona, destinada a finançar les despeses originades per l’organització de la XI edició
de la Fira Modernista a la ciutat de Terrassa.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9560, de 9 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar l’atorgament de la subvenció per concessió directa, per un import de tres mil
euros (3.000,00-€), aprovada per la Diputació de Barcelona en data 18 de setembre de 2013
mitjançant Decret, destinada a finançar les despeses originades per l’organització de la XI edició
de la Fira Modernista a la ciutat de Terrassa.
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SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de compra, d’equips de cardioprotecció
(desfibril·ladors) per als espais municipals de Terrassa. ECAS 8683/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Any
2014
2015
2016
2017
2018

Durada
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Durada inicial
Despesa
19.834,71 €, exclòs l’IVA
19.834,71 €, exclòs l’IVA
19.834,71 €, exclòs l’IVA
19.834,71 €, exclòs l’IVA
19.834,71 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de compra, d’equips de cardioprotecció
(desfibril·ladors) per als espais municipals de Terrassa.
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 noranta-nou mil cent
setanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (99.173,55 €), exclòs l’IVA, i una durada de dos
anys, a comptar des de la seva formalització, durant els quals l’Ajuntament podrà realitzar
comandes d’equips desfibril·ladors. La compra dels equips es farà en la modalitat de rènting,
sense opció de compra, durant cinc (5) anys, a comptar des del seu lliurament i instal·lació.
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris. La quantia total d’equips de
cardioprotecció a subministrar no es defineix amb exactitud, perquè els lliuraments estaran
subordinats a les necessitats de l’Ajuntament. La previsió actual d’equips a subministrar és de
vint-i-set (27).
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, cent vint mil euros (120.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l‘aplicació
pressupostària 3313.23104.20300 del Pressupost Municipal:
Any
2014
2015
2016
2017
2018

Durada
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Durada inicial
Despesa
24.000,00 €, inclòs l’IVA
24.000,00 €, inclòs l’IVA
24.000,00 €, inclòs l’IVA
24.000,00 €, inclòs l’IVA
24.000,00 €, 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
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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, al cap del Servei de Salut i Comunitat, que actualment és el Sr. Albert Moncada,
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.

14. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves
específiques d’aparcament. ECAS 8828/2013.
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
61.157,64 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment i reparació de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves específiques
d’aparcament.
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-un mil cent cinquanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.157,64 €), exclòs
l’IVA, i un termini de vigència d’un any (1) any, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
de 74.000,74 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1224 13301 21000
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 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

Acta Junta Govern Local

Pàgina 9

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

de

l’Ajuntament:

15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment electromecànic de les instal·lacions de sanejament en alta i de telegestió
dels equips i instal·lacions que les conformen. ECAS 8652/2013.
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:
Control de funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), estacions de
bombament d’aigües residuals (EBAR) i descàrrega del sistema unitari (DSU):
Any
2014

Durada inicial
Durada
Despesa
12 mesos
6.470,91 €

Eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
-

Manteniment preventiu:
Any
2014

Durada inicial
Durada
Despesa
12 mesos
8.778,20 €

Eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
-

Manteniment correctiu:
Any
2014

Durada inicial
Durada
Despesa
12 mesos
10.000,00 €

Eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
-

Assistència tècnica a la xarxa de telecontrol:
Any
2014

Durada inicial
Durada
Despesa
12 mesos
2.650,90 €

Eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment electromecànic de les instal·lacions de sanejament en alta i de telegestió dels
equips i instal·lacions que les conformen.

TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de vint-iset mil nou-cents euros amb un cèntim (27.900,01 €), exclòs l’IVA. El preu d’aquest 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. La durada d’aquest contracte és 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 del
contracte serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014, i el seu preu és calcularà
proporcionalment pel procediment de regla de tres simple.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.16102.22799 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.- 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, el Director
del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, que actualment és el Sr. Marc Cadevall, al qual
correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

16. 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 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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