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
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)

11/2014

6-JUNY-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data sis de juny de l'any
dos mil catorze es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
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 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 data
10/2014).

23 de maig

de 2014. (Reunió

Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 23 de maig de 2014 (Reunió
10/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 525/2013.
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 Darwin, una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €) segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb el gos de nom Mika i de raça pit bull,
incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals
domèstics i d'altres assimilats i l'article 3.1 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

3. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 643/2013.
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 Juan, amb una sanció de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis
cèntims (2.404,06 €) segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb el gos inscrit al Registre d’animals
de companyia amb la referència GO-0007459 i amb microxip 985120032566297, incomplint
l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i
d'altres assimilats i l'article 3.1 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

4. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 685/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la senyora Yolanda, de Terrassa, una sanció de tres mil cinc-cents euros
(3.500 €), segons l'article 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, relativa al seu gos de raça pit bull, inscrit al Registre
d’animals de companyia amb la referència GO-0010201 i amb microxip 981098104139797,
incomplint l’article 6.1.e) i l'article 10.7 de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals
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domèstics i d'altres assimilats i l'article 3.1 de la mateixa llei, tenint en compte la seva
intencionalitat de seguir essent propietari d’un gos de raça considerada com a potencialment
perillosa sense complir amb l’obligació legal d’obtenir la documentació habilitadora per a la seva
tinença.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.

5. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 93/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Iván, una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €) d’acord amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la fugida o pèrdua
d’un gos de raça considerada potencialment perillosa el dia 21 de febrer de 2014, incomplint
l'article 13.2.a) de l'esmentada llei.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Requeriment per a que en el termini màxim d'un mes, realitzi les obres de restauració
necessàries per restablir la legalitat urbanística a la finca emplaçada al Carrer de Sant
Feliu, Pol.012 Parc. 255 de Terrassa. SODI 4/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al•legacions esgrimides per la lletrada Sra. Rocío, en
representació de la Sra. M Carmen mitjançant l’escrit presentat el dia 22 d’abril de 2014, en virtut
dels arguments descrits en la part expositiva d’aquest acord municipal.
SEGON.- Atès el caràcter manifestament il·legalitzable de l’actuació infractora, s’acorda requerir
a la Sra. M Carmen, en virtut de l’article 206.1 de l’actual Llei d’urbanisme, per a que, en el
termini màxim d' un mes, realitzi les obres de restauració necessàries per restablir la legalitat
urbanística a la finca de la seva propietat, emplaçada al Ca de Sant Feliu, d’aquest terme
municipal, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment executades a l’esmentada finca i
deixant- la en les condicions inicials en què es trobava abans d’efectuar-se l’actuació infractora,
Cal indicar a la interessada que dins el mateix termini caldrà aportar certificat, emès per tècnic
competent i visat pel corresponent Col·legi, de la correcta execució de l’esmentada restauració.
TERCER.- Donar audiència a les parts interessades per un termini de quinze dies, d'acord amb
el que preveu l'article 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 al caràcter manifestament
il·legalitzables de les obres il·legalment executades.
QUART.- Advertir a la Sra. M. Carmen que en cas d’incompliment l’Ajuntament acordarà
l’execució forçosa del present expedient administratiu i imposarà multes coercitives de 300 a

Acta Junta Govern Local

Pàgina 3

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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 de
les obres, a càrrec de la persona interessada i impedir definitivament els usos a que podien
donar lloc.
I això sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador per
infracció urbanística.
CINQUÈ.- Atès el temps transcorregut des de la resolució municipal de la mesura cautelar
inicialment acordada sense haver-ne ratificat la mateixa, es procedent, en virtut de l’establert a
l’article 205-2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, acordar novament, la mesura cautelar
de la suspensió provisional i immediata de les obres que s’estan executant a la finca de
referència amb l'advertiment que si no ho fa la pròpia titular , ho realitzarà subsidiàriament
l'Ajuntament, adoptant les mesures provisionals que es creguin necessàries per a garantir
l’eficàcia de la resolució final de l’expedient (precinte, retirada dels materials i maquinària, etc.), a
càrrec de la titular de les obres, d’acord amb allò previst a l’article 203 mateix text legal.
Advertir la interessada que les obres no es podran continuar mentre no s’acordi expressament
l’aixecament de l’ordre de suspensió.
SISÈ.- Notificar el contingut de la present acord municipal als interessats.

7. Acordar el procediment de restauració previst a l’article 206.1 de la Llei d’Urbanisme i
requerir que en el termini d’un mes es procedeixi a l’enderroc de totes les obres
il·legalment executades (en sòl no urbanitzable) a la finca emplaçada a la Ctra de
Castellar, Polígon 6, Can Font de Ribatallada (La muntanyeta), de Terrassa. SODI 47/2012.
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 previst a l’article 206.1
de la Llei d’urbanisme, respecte de les obres executades il·legalment (en sòl no urbanitzable), a
la finca emplaçada a la Cr Castellar, Polígon 6, Can Font de Ribatallada (La Muntanyeta)
d’aquest terme municipal , propietat del Sr. Francisco.
SEGON.- Requerir al Sr. Francisco 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 ,
consistents d’una banda en la construcció d’una piscina, i la seva caseta d’obres, l’ampliació de
l’habitatge existent per la cara nord, l’ampliació amb porxos annexats a les façanes sud i oest, i la
construcció de les tres edificacions auxiliars en contacte amb el camí d’accés, a la finca de la
seva propietat, emplaçada a la Cr Castellar, Polígon 6, Can Font de Ribatallada (La Muntanyeta)
d’aquest terme municipal, així com a la reposició del terreny al seu estat inicial.
TERCER.- Requerir al Sr. Francisco 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 al Sr. Francisco que en cas d’incompliment del termini establert per a executar
la restauració, s’acordarà, per part d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’execució forçosa del present
expedient administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut
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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 als interessats 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 considera oportú, al•legui tot allò que estimi
convenient en defensa de llurs interessos, respecte de l’ordre de restauració.
SISÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

8. Donar compte de la Resolució núm. 4681 de data 26 de maig de 2014, , relativa a la
confidencialitat de la documentació facilitada pels licitadors o candidats per acreditar la
seva capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional i les dades de
caràcter personal. ECAS 9663/2013.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 4681, de 26 de maig de 2014
i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Declarar confidencial la documentació facilitada pels licitadors o candidats per
acreditar la seva capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional i les dades
de caràcter personal, continguda dins el sobre A.
SEGON.- Declarar la no-confidencialitat de la informació de la proposició de la UTE SARBUS &
TCC continguda dins el sobre B, dels criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de
valor.
TERCER.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.

9. Incoar expedient d’ extinció de la concessió d'ús d'un bé de domini públic per destinarlo com a bar restaurant a la zona de les Hortes dels Frares del Parc de Vallparadís de
Terrassa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Incoar a l’empresa la Carbassa del Parc, SCP. expedient d’extinció de la concessió
d’ús d’un bé de domini públic per destinar-lo com a bar restaurant a la zona de les Hortes dels
Frares del Parc de Vallparadís de Terrassa, atorgada el 19 de juliol de 2010, mitjançant
Resolució número 8335, del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Govern. Motiva la present incoació el
fet que, dels informes referits als antecedents de la present resolució, es desprèn un
incompliment dels deures del concessionari.
SEGON.- Nomenar instructora del present expedient a la Sra. Rosa Sanz Sánchez i Secretària
de l’expedient la Sra. Elisenda Tomàs Arnaus.
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TERCER.- Notificar els acords anteriors a l’empresa La Carbassa del Parc, SCP., tot concedint-li
un termini de 15 dies per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients i proposi les
proves de les què intenti valdre’s.
QUART.- Publicar aquest acord de la Junta de Govern Local al Butlletí Oficial de la Província.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

10. Donar compte de la Resolució núm. 4727 de data 26 de maig de 2014, per la qual es
sol•licita a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció 77.190,00 € per l’activitat de TERRASSA ARTS VISUALS - programació estable
professional 2014. INSU 18/2014.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 4727, de 26 de maig de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Sol•licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció 77.190,00 € per l’activitat de TERRASSA ARTS VISUALS - programació estable
professional 2014
PROJECTE

TERRASSA ARTS
VISUALS 2014

PRESSUPO
ST INICIAL
190.864,89

ALTRES
INGRESSOS
PREVISTOS
16.200,00

APORTACIÓ
MUNICIPAL
PREVISTA
97.474,89

IMPORT
SOL·LICITAT
77.190,00

11. Donar compte de la Resolució núm. 4261 de data 12 de maig de 2014, per la que es
sol•licita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya l'ajut de 49.630€, import màxim de les actuacions efectuades
durant el 2013, pel total de despeses susceptibles de ser subvencionades relatives a
fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia amb la
finalitat de disminuir l’abandonament d’aquests animals.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 4261, de 12 de maig de 2014
i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya l’ajut de 49.630,00 €, import màxim total de les actuacions
efectuades durant l’any 2013, IVA inclòs, pel total de despeses susceptibles de ser
subvencionades, el detall del mateix queda desglossat en els models de sol·licitud.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.
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12. Ratificació de la resolució 4502 de 22 de maig de 2014, en què es disposava la
compareixença, com a part interessada en el recurs contenciós administratiu interposat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administrativa
Secció Tercera de Barcelona, l’objecte del qual és la impugnació de la resolució del
conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 13 de gener de 2014,
mitjançant la qual es desestima el recurs d’alçada interposat per les mateixes, contra la
resolució de data 26 de setembre de 2012 del Director de l’Agència de Residus de
Catalunya per la qual es declara un sòl contaminat. CORE 41/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 4502, de 22 de maig de 2014 i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en nom de l’Ajuntament de Terrassa com a part interessada en el recurs
contenciós administratiu 41/2014 interposat per Gas Natural SA i La Propagadora de Gas S.A.
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administrativa Secció
Tercera de Barcelona, contra l’Agència de Residus de Catalunya, l’objecte del qual és la
impugnació de la resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 13
de gener de 2014, mitjançant la qual es desestima el recurs d’alçada interposat per les mateixes,
contra la resolució de data 26 de setembre de 2012 del Director de l’Agència de Residus de
Catalunya per la qual es declara un sòl contaminat.
SEGON.- Designar la Procuradora dels Tribunals, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu núm. CORE 41/14
interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administrativa,
Secció Tercera de Barcelona en el qual es compareix com a part interessada.

13. Aprovar l’oferta publica d’ocupació per l’any 2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2014,
amb el següent detall:
PERSONAL FUNCIONARI (Convocatòries lliures)

GRUP
C2

CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

(E) Adm.Especial
(S) Serveis Especials

Agent

NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

1

Oposició Lliure

PERSONAL FUNCIONARI (Promoció Interna)

GRUP
A1
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CLASIFICACIÓ
Escala (E)
Subescala (S)

DENOMINACIÓ

(E) Adm. Especial
(S) Tècnica

Tècnic/a Superior
(Professor/a)

NOMBRE
DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

2

Concurs
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C1

(E) Adm. General
(S) Administrativa

Administratiu/va

1

Concurs

C1

(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

Tècnic/a Auxiliar

1

Concurs

C1

(E) Adm. Especial
(S) Serveis Especials

Tècnic/a Auxiliar de
Biblioteca

3

Concurs

SEGON.- Donar el tràmit adient a la present Resolució per a la seva efectivitat.

14. Sol·licitar la Subvenció del Fomento de la Cultura Científica, tecnològica y de la
Innovació (FECYT).
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar i presentar la sol•licitud a la “Convocatoria de ayudas para el fomento de la
cultura científica, tecnológica y de la innovación 2014”
SEGON.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

15. Proposta Urgent: Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’acord marc de
subministrament d’articles de construcció, fusteria, pintura i instal·lacions d’aigua i reg
del Servei de Gestió de l’Espai Públic i altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa, i
d’aquelles societats municipals que, amb posterioritat a la seva adjudicació, acordin
adherir-s’hi. ECAU 2011/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, exclòs l’IVA:
2014

2015

2016

Lot 1: Material de construcció

35.164,39 €

70.328,79 €

35.164,39 €

Lot 2: Material de fusteria

11.423,53 €

22.847,05 €

11.423,52 €

Lot 3: Material de pintura

7.509,40 €

15.018,81 €

7.509,40 €

Lot 4: Material d’instal·lacions d’aigua i reg

8.075,61 €

16.151,22 €

8.075,61 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’acord marc de subministrament
d’articles de construcció, fusteria, pintura i instal·lacions d’aigua i reg del Servei de Gestió de
l’Espai Públic i altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa, i d’aquelles societats municipals que,
amb posterioritat a la seva adjudicació, acordin adherir-s’hi.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació de l’acord marc, que té un pressupost màxim de
dos-cents quaranta-vuit mil sis-cents noranta-un euros amb setanta-quatre cèntims (248.691,74
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€), l’IVA exclòs, i una durada del contracte dels dos (2) anys, a comptar des de la data de
formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, setanta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb vint-i-sis cèntims (75.229,26 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a les partides:
Lot 1: Material de construcció

42.548,92 €

1511.15501.21000

Lot 2: Material de fusteria

13.822,47 €

1511.15501.21000

Lot 3: Material de pintura

9.086,38 €

1511.15501.21000

Lot 4: Material d’instal·lacions d’aigua i reg

9.771,49 €

1438.17101.21000

Atès que el present contracte pot comportar 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.- Iniciar els tràmits administratius adients per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP. La
licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE), en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de
l’Ajuntament.
SISÈ.- Designar responsable del contracte el cap d’Obres del Servei de Gestió l’Espai Públic,
que actualment és el Sr. José Manuel Arrieta Nieto, 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 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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