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

20/2015

4-DESEMBRE-2015

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall
Miquel Sàmper i Rodríguez

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla
Lluís Soria i Suárez

El quatre de desembre de l’any dos mil quinze, a
la Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. alcalde - president,
Jordi Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Lluís Soria i Suárez,
com a interventor general accidental.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

1. Aprovar les actes de les reunions anteriors realitzades el 20 de novembre de 2015
(18/2015), i 23 de novembre de 2015 (19/2015).
Les actes de les sessions anteriors, corresponents a la reunió ordinària del 20 de novembre de
2015 (18/2015), i la reunió extraordinària del 23 de novembre de 2015 (19/2015), s’aproven per
unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar els convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la
realització de les obres d’arranjament, manteniment i regulació d’ús públic de camins
circulars de l’Anella Verda de Terrassa. (4 expedients: MAMA 136/2015, MAMA 137/2015,
MAMA 138/2015 i MAMA 139/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de les obres d’arranjament, del
manteniment i de la regulació de l’ús públic del camí circular de l’anella verda de Terrassa amb
número d’expedient MAMA 136/2015 referent al tram que afecta a la finca de Santa Magdalena
de Puigbarral, amb una vigència de 10 anys des del dia següent de la seva signatura, i
prorrogable fins un màxim de 20 anys.
SEGON.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de les obres d’arranjament, del
manteniment i de la regulació de l’ús públic del camí circular de l’anella verda de Terrassa amb
número d’expedient MAMA 137/2015 referent al tram del camí dels Monjos a la Ctra.
Matadepera, amb una vigència de 10 anys des del dia següent de la seva signatura, i
prorrogable fins un màxim de 20 anys
SEGON.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de les obres d’arranjament, del
manteniment i de la regulació de l’ús públic del camí circular de l’anella verda de Terrassa amb
número d’expedient MAMA 138/2015 referent al tram del camí dels Monjos a la Ctra.
Matadepera, amb una vigència de 10 anys des del dia següent de la seva signatura, i
prorrogable fins un màxim de 20 anys
SEGON.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de les obres d’arranjament, del
manteniment i de la regulació de l’ús públic del camí circular de l’anella verda de Terrassa amb
número d’expedient MAMA 139/2015 referent al tram de Can Canya a Can Figueres del Mas,
amb una vigència de 10 anys des del dia següent de la seva signatura, i prorrogable fins un
màxim de 20 anys
SEGON.- Comunicar els presents acords a tots els interessats i als departaments municipals
per al seu coneixement i efectivitat.
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3. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can Palet II, Can Palet
de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer del Servei d’Estructura Territorial – equipaments
cívics – . (Exp. ECAS 6632/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre en exercicis posteriors al que s’autoritzen:

Any
2016

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

40.900,00 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can Palet II, Can Palet de
Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer del Servei d’Estructura Territorial-Equipaments Cívics, per
a l’any 2016.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de quaranta
mil nou-cents euros (40.900,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un any, a
comptar des del de la seva formalització, que es preveu l’1 de gener de 2016, si la data de
formalització del contracte és posterior a l’1 de gener de 2016, la durada del contracte serà des
de la seva formalització fins al 31 de desembre de 2016, i el seu preu és calcularà
proporcionalment pel procediment de regla de tres simple.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, quaranta-nou mil quatre-cents vuitanta-nou euros (49.489,00 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec de l’aplicació pressupostària 0464.93301.22799 del Pressupost Municipal de 2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el responsable d’Equipaments Cívics, que
actualment és el Sr. Lluís Ycart, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació
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electrònica VORTALgov, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda
i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014).

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria als equipaments cívics municipals: suplències i fora d’horari, del Servei
d’Estructura Territorial – equipaments cívics –. (Exp. ECAS 6633/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2016

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

20.253,72 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
consergeria als equipaments cívics municipals: suplències i fora d’horari, del Servei
d’Estructura Territorial-Equipaments Cívics, per a l’any 2016.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de vint mil
dos-cents cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (20.253,72 €), exclòs l’IVA. El
contracte tindrà una durada d’un any, a comptar des del de la seva formalització, que es preveu
l’1 de gener de 2016, si la data de formalització del contracte és posterior a l’1 de gener de
2016, la durada del contracte serà des de la seva formalització fins al 31 de desembre de 2016,
i el seu preu és calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-quatre mil cinc-cents set euros (24.507,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec
de l’aplicació pressupostària 0464.92401.22799 del Pressupost Municipal de 2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el responsable d’Equipaments Cívics, que
actualment és el Sr. Lluís Ycart, 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

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 4

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma
electrònica VORTALgov.

s’anunciarà en el
de l’Ajuntament, a
Pública
PSCP
de contractació

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment bàsic (actualització i suport del fabricant) de llicències de programari de la
marca Oracle. (Exp. ECAS 6770/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2016

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

159.707,44 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contractar els serveis de
manteniment bàsic (actualització i suport del fabricant) de llicències de programari del fabricant
ORACLE, per a l’any 2016.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de cent
cinquanta-nou mil set-cents set euros amb quaranta-quatre cèntims (159.707,44 €), exclòs
l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un any comptat des de la formalització, que es preveu
l’1 de gener de 2016.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent noranta-tres mil dos-cents quaranta-sis euros (193.246,00 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2121.92005.21601 del Pressupost Municipal de
2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis de Tecnologia i Sistemes
d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel Agelet, al qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
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SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014)

6. Ratificar la resolució núm. 9962, d’11 de novembre de 2015, en la qual es convoca el
procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a l’atorgament de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals d’hivern i altres activitats de
suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’hivern 2015.
(Exp. GESAD 131/2015)
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9962, d’11 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Convocar el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a
l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals d’hivern i altres
activitats de suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’hivern
2015; d’acord amb l’Annex H de les Bases específiques que han de regir l’atorgament de
subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i
serveis d’utilitat pública i interès social desenvolupats durant l’any 2015.
SEGON. L’atorgament de les subvencions aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23102.48000
TERCER. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia de la publicació de la
convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa fins el 30 de novembre de 2015.
QUART. Determinacions específiques i concreció de l’annex H de les Bases en relació als
articles que s’esmenten:
a) Base 2.4. El calendari de les activitats serà del 23 de desembre de 2015 fins el 8 de
gener de 2016
b) Base 3 A) L’horari d’atenció als infants serà entre les 9h i les 17 h
c) Base 9) Despeses elegibles, forma i termini de justificació:
1. Les despeses elegibles considerades per a l’activitat subvencionada són:
Material fungible i despeses vàries indispensables per a l’activitat (material
d’oficina, tallers, fotocòpies, etc). Assegurances. Despeses de personal
indispensable per a l’activitat. Despeses de gestió. Despeses de Neteja.
Despeses d’alimentació. Servei de càtering.
2. La documentació necessària que ha d’acompanyar cada una de les
justificacions és: Balanç econòmic del pressupost. Breu memòria de valoració.
Relació de les factures presentades d’acord amb el model facilitat.
CINQUÈ. Publicar aquesta convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa
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7. Ratificar la resolució núm. 9665, de 5 de novembre de 2015, en la qual s’aprova la
minuta del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa,
pel qual es regula la col·laboració de la Diputació en el Programa de mesures formatives:
curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional
de Grau Superior 2015 que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 9665, de 5 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Aprovar la Minuta del Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Terrassa, pel qual es regula la col·laboració de l’esmentada Diputació en el Programa de
mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació
Professional de Grau Superior 2015 que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar, dintre de
l’àmbit de concertació de Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals.
SEGON. Acceptar l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, per un import de
vint-i-un mil euros (21.000,00 €) de conformitat al Pacte 2n de la Minuta que anteriorment
s’aprova.

8. Ratificar la resolució núm. 10002, de 5 de novembre de 2015, en la qual s’accepta una
subvenció de 18.000 € atorgada per la Generalitat de Catalunya pels projectes “Districte
Jove” i “Cultura Juvenil”. (Exp. INSU 20/2015)
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10002, de 5 de novembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció de divuit mil euros (18.000,00 €), atorgada per la Generalitat
de Catalunya pels projectes Districte Jove i Cultura Juvenil.
SEGON. Ingressar l’import relacionat en el primer punt en l’aplicació pressupostària
3465.45002.33404.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats.

9. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2016. (Exp.
GADMI 1/2015)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2016 amb els
espectacles següents:
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Companyia/Promotor
La Perla 29, SL
(per determinar)
Pere Faura Gay
(per determinar)
Associació Punt i Seguit
Teatre
Serveis de l’Espectacle Focus
CAET
Maria Cristina Blanco Folgado
Jordi Coromina Pi
Bitó Produccions, SL
El Tricicle Companyia Teatral,
SL
Associació Elixir Poètic

Espectacle

Data

Una Giomata
Particolare
Aula Brecht
Sin baile no hay
paraíso
Ragazzo
Lampedusa

17/01/2016

Espai de
representació
Teatre Principal

23 i 24/01/2016
13 i 14/02/2016

Sala Maria Plans
Sala Maria Plans

27/02/2016
5 i 6/03/2016

Sala Maria Plans
Sala Maria Plans

Marits i mullers
MART 3
Bad Translation
Top Model
La plaza del diamante
Bits

13/03/2016
18/03/2016
2 i 3/04/2016
10/04/2016
24/04/2016
14/05/2016

Teatre Principal
Teatre Alegria
Sala Maria Plans
Teatre Alegria
Teatre Principal
Teatre Principal

Elixir

10/06/2016

Teatre Principal

SEGON. Autoritzar la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i pels
imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 3451.33407.22799:
PROVEÏDOR
La Perla 29, SL
CIF: B-62843974
Una Giomata Particolare
(per determinar)
Aula Brecht
Pere Faura Gay
NIF: 44023329-H
Sin baile no hay paraíso
(per determinar)
Ragazzo
Associació Punt i Seguit Teatre
CIF: G-64542491
Lampedusa
Serveis de l’Espectacle Focus
CIF: A-58116369
Marits i mullers
Jordi Coromina Pi
NIF: 52144284-H
Top Model
Bitó Produccions, SL
CIF: B-17310947
La plaza del diamante
El Tricicle Companyia Teatral, SL
CIF: B-58250838
Bits
TOTAL CAIXETS

IMPORT AD
10.769 €
0€
(contracte a taquillatge)
2.420 €
2.783 €
0€
(contracte a taquillatge)
11.495 €

4.840 €

8.228 €

15.730 €
56.265 €

TERCER. Autoritzar la contractació de les coproduccions que es relacionen a continuació i pels
imports següents, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 3451.33407.22799:
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PROVEÏDOR
Maria Cristina Blanco Folgado
NIF: 05433855-J
Bad Translation
Associació Elixir Poètic
CIF: G-66504119
Elixir
CAET
MART 3
TOTAL COPRODUCCIONS

IMPORT AD
4.840 €

12.100 €
0€
16.940 €

QUART. Notificar el contingut d’aquests acords a les empreses i departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

10. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 9 hores 45 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla
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