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

05/2016

4-MARÇ-2016

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

El quatre de març de l’any dos mil setze, a la Sala
de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa,
es reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió ordinària, sota la
presidència del Sr. alcalde - president, Jordi
Ballart i Pastor.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.

Membres excusats
Miquel Sàmper i Rodríguez

Altres assistents

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.

Isidre Colás i Castilla
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 19 de febrer de 2016 (04/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 19 de febrer de 2016
(04/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Acceptar la reducció de l’import de la subvenció atorgada per la Direcció General
d’Administració Local per actuacions derivades dels danys ocasionats per les ventades
del 9 de desembre de 2014, a l’Ajuntament de Terrassa per discrepàncies en el càlcul de
la mateixa, quedant un import total de 595.066,98 €, en lloc dels 638.930,37 € acceptats
inicialment per la Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 2015.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar la reducció de l'import de la subvenció atorgada per la Direcció General
d’Administració Local, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
de la Generalitat de Catalunya, per Resolució de la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals, de data 31 de juliol de 2015, a l’Ajuntament de Terrassa per a l’arranjament dels
danys ocasionats per les ventades produïdes el 9 de desembre de 2014, per discrepàncies en
el càlcul de la mateixa, quedant un import total de cinc-cents noranta-cinc mil seixanta-sis euros
amb noranta-vuit cèntims (595.066,98€), en lloc dels sis-cents trenta-vuit mil nou-cents trenta
euros amb trenta-set cèntims (638.930,37€) acceptats inicialment per la Junta de Govern Local
de 9 d’octubre de 2015.
SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

3. Donar compte de la resolució núm. 544, de 18 de gener de 2016, que accepta la
subvenció atorgada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya per un import de 29.780,40 € per accions
destinades a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia
amb la finalitat de disminuir l’abandonament d’aquests animals. Exp. GNMA 24/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 544, de 18 de gener de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per un import de 29.780,40 € per
accions destinades a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de
companyia amb la finalitat de disminuir l’abandonament d’aquests animals.
SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

4. Ratificar la resolució núm. 906, d’1 de febrer de 2016, que atorga a l’entitat Amics de
les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, un ajut econòmic de concessió directa per
import de 90.000,00 €, en concepte del 35 Festival de Jazz de Terrassa (60.000,00 €) i la
temporada estable de la Nova Jazz Cava 2016 (30.000,00 €). Exp. TRET 03/2016
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 906, d’1 de febrer de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
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PRIMER. Atorgar a l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, amb NIF
G58117847 un ajut econòmic de concessió directa per import de 90.000,00 €, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 5451.33405.48900 en concepte del 35 Festival de Jazz de Terrassa
(60.000,00 €) i la temporada estable de la Nova Jazz Cava 2016 (30.000,00 €).
SEGON. Satisfer un primer pagament per un import de 81.000,00 € a la tramitació d’aquesta
resolució. L’import restant (9.000,00 €) es pagarà un cop l’entitat aporti els justificants de
despesa acreditatius per l’import total de la subvenció atorgada.
TERCER. La justificació de l’activitat es farà amb la presentació d’una memòria tècnica i una
memòria econòmica que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses de la totalitat
del projecte pel beneficiari como a mínim fins l’import de la subvenció atorgada, i que hauran de
contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent, així como els originals de les
factures, minutes i resta de justificants de despeses efectuades. En el cas de despeses de
personal, aquestes es justificaran amb la presentació de les nòmines i les liquidacions a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a les persones i períodes justificats.
En concret, s’admetran justificants de les despeses contingudes en el pressupost presentat
referents a:
a. Material fungible i despeses vàries indispensables per l’activitat
b. Despeses de difusió i publicitat (edició i distribució de cartells, copisteria, enviaments
publicitaris...)
c. Productes alimentaris indispensables per l’activitat
d. Despeses derivades d’actes institucionals.
e. Despeses derivades dels drets d’exhibició, producció tècnica i promoció d’esdeveniments
culturals
f. Despeses de contractació dels artistes que actuen en les diferents activitats.
g. Despeses derivades de viatges, allotjaments i trasllats dels artistes que actuen en les
diferents activitats.
h. Despeses derivades de la seguretat del festival
i. Despeses d’infraestructures, sonorització, il·luminació, telefonia, i comunicacions.
j. Lloguer d’infraestructures, generadors, turbo calors, i d’elements de transport.
k. Excepcionalment despeses derivades de la contractació de personal indispensable per
l’activitat.
QUART. L’atorgament d’aquesta subvenció no estableix cap mena de relació de serveis amb
l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a l’article 121 del
Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal al seu servei i
que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes en aquesta subvenció.
CINQUÈ. El termini de justificació d’aquesta subvenció serà fins el dia 28 de febrer de 2017.
SISÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució als interessats.
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5. Ratificar la resolució núm. 1265, de 9 de febrer de 2016, que aprova la signatura del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’EUNCET i el Consell Comarcal
del Vallès Occidental, en el marc de la subvenció per al desenvolupament del Programa
“Emprenedoria Jove per promoure la salut i la qualitat de vida”. Exp. SUBIN 03/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1265, de 9 de febrer de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:
ÚNIC. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa,
l’Euncet i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el marc de la subvenció per al
desenvolupament del Programa “Emprenedoria Jove per Promoure la Salut i la Qualitat de
Vida”, que consta a l’expedient, i que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL MARC DE L’ORDRE EMO/336/2015, DE 29
D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE L’EMPRENEDORIA ENTRE EL COL·LECTIU
DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA, I
S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2015, ENTRE EL CONSELL COMARCAL,
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EUNCET BUSINESS SCHOOL.
Vallès Occidental, 9 de febrer de 2016
REUNITS
El Senyor Jordi Ballart Pastor, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili
al carrer Raval de Montserrat de Terrassa i CIF P0827900B.
El Senyor Jordi Rodríguez Ripollès, actuant com a Apoderat de l’EUNCET Business School,
amb domicili a la Ctra. de Talamanca, Km. 3 , de Terrassa i CIF B-65701542.
El Sr. Ignasi Giménez i Renom, actuant com a President del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, amb domicili a la Ctra. N-150 Km 15, de Terrassa i CIF P5800007.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal i el poder suficient per formalitzar el present
conveni i, amb aquesta finalitat,
MANIFESTEN
L’Ordre EMO/336/2015 de 29 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col•lectiu de joves en el marc del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
En aquesta convocatòria hi han concorregut de forma agrupada les entitats signatàries del
present conveni, conforme preveu la base 2 de l’esmentada Ordre, sol·licitant l’atorgament
d’una subvenció destinada al desenvolupament del pla de treball adjunt a la sol·licitud.
CLÀUSULES
PRIMERA – Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre les entitats signants per
al desenvolupament del Programa de Garantia Juvenil en l’àmbit de l’emprenedoria, emmarcat
en el programa Catalunya Emprèn.
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SEGONA – Representativitat de les parts
El Consell Comarcal del Vallès Occidental actua com a entitat promotora i exerceix la
representativitat del projecte, essent responsable com a tal de sol·licitar l’ajut i aportar la
documentació justificativa pertinent, i realitzar la transferència a les altres entitats participants
dels fons que corresponguin.
Totes les parts són considerades entitats beneficiàries.
TERCERA – Requisits i obligacions
Les entitats signants declaren que compleixen cadascuna d’elles, de forma individual, els
requisits i obligacions establerts a l’esmentada Ordre.
QUARTA - Actuacions
Les parts declaren que les actuacions que es desenvoluparan en el marc del pla de treball són
les següents

FASE 1
Entitat

Acció
Participació activa en les accions d’informació i
captació de joves
Dinamització implicació d’agents rellevants en el
projecte
Coordinació d’activitats per analitzar i concretar la
fortalesa
Identificació i selecció d’experts/es com a Tutors/es
Participació activa en la coordinació general de les
activitats, en la selecció i el seguiment dels joves i en
l’avaluació de resultats
Gestió documental i administrativa

Cost
7.000 €

15.000 €

Consell Comarcal
del Vallès
Occidental

Disseny i coordinació del pla de comunicació i
captació de joves
Elaboració de materials de comunicació
Disseny i execució
jornada de presentació
d’oportunitats del sector
Selecció de joves
Coordinació general de les activitats, selecció i
seguiment dels oves i avaluació de resultats
Suport i seguiment de les responsabilitats de
justificació
Vetllar per la transversalitat de gènere
Gestió documental i administrativa

3.500 €

EUNCET
Business School

Suport i col·laboració en les accions d’informació i
divulgació
Participació activa en la coordinació general de les
activitats, en la selecció i el seguiment dels joves i
en l’avaluació de resultats
Revisar i ajustar el pla de formació
Gestió documental i administrativa

Ajuntament de
Terrassa
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FASE 2
Entitat
Ajuntament de
Terrassa

Consell Comarcal
del Vallès
Occidental

EUNCET
Business
School

Acció
Suport al desenvolupament del programa de
formació
Valoració i suport a la constitució d’equips i
concreció de propostes
Seguiment dels joves participants

Cost
0€

Suport al desenvolupament del programa de
formació
Valoració i suport a la constitució d’equip i
concreció de propostes
Seguiment dels joves participants

0€

Selecció i coordinació equip d’experts
Execució i coordinació del programa de formació
Gestió materials i recursos de suport
Suport i acompanyament als joves participants en la
formació
Avaluació dels resultats de la formació
Valoració i suport a la constitució d’equips i concreció
de propostes

37.500 €

Acció
Selecció definitiva de tutors/es
Assignació de tutors/es als equips d’emprenedors/es
Suport en la concreció i l’impuls de propostes
Seguiment i recolzament de les tutories dels projectes
Coordinació administrativa de la contractació de
tutors/es

Cost
12.000 €

FASE 3
Entitat

Ajuntament de
Terrassa

Consell
Comarcal del
Vallès
Occidental

Suport en la concreció i l’impuls de propostes
Suport al desenvolupament de les tutories

0€

EUNCET
Business
School

Suport en la concreció i l’impuls de propostes
Suport al desenvolupament de les tutories

0€

Cada entitat executarà les accions del seu pla de treball i es farà càrrec dels compromisos
assumits en aquesta subvenció.
CINQUENA – Termini d’execució
El pla de treball i les seves accions s’inicien a partir del dia 22 de desembre de 2015, i
s’executaran fins el 30 de juny de 2016. I es desenvolupa seguint les següents fases:
FASE 1: 22 desembre de 2015 a 29 de febrer de 2016
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FASE 2: de març a abril de 2016
FASE 3: de maig a 30 de juny de 2016
SISENA – Contractació i subcontractació
En el desenvolupament del pla de treball està prevista la contractació de serveis segons es
detalla a continuació:
FASE 2: personal docent per a la formació
FASE 3: tutors/es especialitzats/des
SETENA – Seguiment i avaluació
S’estableix una comissió de seguiment del conveni que estarà formada per l’equip tècnic
designat per a l’execució del projecte i, en concret, per a l’execució de les activitats de
Preparació, Seguiment i Coordinació (Fase 1).
Aquesta comissió es reunirà de forma periòdica cada 15 dies, i de forma complementària quan
ho requereixi el projecte, i serà l’encarregada de fer el seguiment del pla de treball establert,
avaluar els resultats que es van obtenint, coordinar les diferents actuacions, preparar el
seguiment i la justificació del projecte, així com de valorar les línies de continuïtat que pot tenir
l’activitat iniciada per reforçar el seu impacte.
VUITENA - Divergències
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la
interpretació d’aquest conveni.
Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de cooperació,
essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies clàusules i en allò que no
s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del reglament d’Obres, Activitats i
Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com la
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(articles 108 a 112 i disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts
signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
NOVENA – Resolució del conveni
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:
1. L’acompliment dels objectius fixats
2. El transcurs del període de vigència
3. Per mutu acord de les parts
4. Per impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en aquest
conveni
5. Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts
6. Per denúncia de qualsevol de les parts que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
7. Les causes assenyalades en la normativa vigent
DESENA – Vigència
Aquest conveni serà d’aplicació des de la data d’inici del projecte a 22 de desembre de 2015 i
serà vigent fins 30 de juny de 2016, i en qualsevol cas fins la justificació del projecte, en el
termini màxim d’un mes comptat des de la finalització del projecte.
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L’agrupació d’entitats no es podrà dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció
previstos en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.“

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant 4 anys, sense opció de compra, de servidors, i l’adquisició de
llicències del programari ORACLE i el seu manteniment durant 3 anys. Exp. ECAU
6720/2015
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’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Lot núm. 1:
Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

6 mesos

19.628,10 €

2017

12 mesos

39.256,20 €

2018

12 mesos

39.256,20 €

2019

12 mesos

39.256,20 €

2020

6 mesos

19.628,10 €
157.024,80 €

Lot núm. 2:
Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

6 mesos

68.250,69 €

2017

12 mesos

136.501,38 €

2018

12 mesos

136.501,38 €

2019

6 mesos

68.250,69 €
409.504,14 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte subministrament,
mitjançant rènting, durant quatre (4) anys, sense opció de compra, de servidors, i l’adquisició
de llicències de programari ORACLE i el seu manteniment durant 3 anys.
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TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de cinc-cents seixanta-sis mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb noranta-tres cèntims
(566.528,93 €), exclòs l’IVA. S’estableixen els següents terminis parcials d’execució, comptats
des de la recepció total del maquinari (lot 1):
Lot 1, quaranta-vuit (48) mesos, comptats des de l’acte de recepció i acceptació del
subministrament, en un termini màxim de seixanta dies comptats des de la formalització.
Lot 2, trenta-sis (36) mesos comptats des del lliurament de les llicències, en un termini màxim
de seixanta dies comptats des de la formalització.

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte sis-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (685.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Lot núm. 1:
Any

Import, inclòs l’IVA

Aplicació pressupostària

2016

23.750,00 €

2121.92005.20600

2017

47.500,00 €

2121.92005.20600

2018

47.500,00 €

2121.92005.20600

2019

47.500,00 €

2121.92005.20600

2020

23.750,00 €

2121.92005.20600

190.000,00

Lot núm. 2:

Any

Durada inicial
Despesa

Aplicació pressupostària

2016 (i)

48.333,33 €

2121.92005.64100

2016

34.250,00 €

2121.92005.21601

2017 (i)

96.666,67 €

2121.92005.64100

2017

68.500,00 €

2121.92005.21601

2018 (i)

96.666,67 €

2121.92005.64100

2018

68.500,00 €

2121.92005.21601

2019 (i)

48.333,33 €

2121.92005.64100

2019

34.250,00 €

2121.92005.21601

495.500,00
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Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors a
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, 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 del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, 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.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica 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).

7. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
material d’oficina estàndard. Exp. ECAU 7672/2015
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

Durada

Lot 1

Lot 2

2016

9 mesos

3.872,89 €, exclòs l’IVA

15.340,18 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

5.163,85 €, exclòs l’IVA

20.453,57 €, exclòs l’IVA

2018

3 mesos

1.290,96 €, exclòs l’IVA

5.113,39 €, exclòs l’IVA

Total

10.327,70 €, exclòs l’IVA

40.907,14 €, exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
material d’oficina estàndard per a l’Ajuntament de Terrassa, i per a les societats municipals que,
amb posterioritat a la seva formalització, acordin adherir-s’hi.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de cinquanta-un mil dos-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims
(51.234,84 €), exclòs l’IVA:
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Lot 1: Material d’impremta

10.327,70 €

Lot 2: Material d’oficina

40.907,14 €

QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
2016

2017

2018

Lot 1

2000 93302 22009

4.686,19 €

6.248,26 €

1.562,06 €

Lot 2

2000 93302 22000

18.561,61 €

24.748,82 €

6.187,20 €

Atès que el 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 responsable del Servei de Logística i
Missatgeria, 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, 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 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).

8. Aprovar la licitació del contracte de serveis de manteniment del programari CITRIX
que s’utilitza per a la virtualització d’entorns d’aplicacions informàtiques d’usuari. Exp.
ECAS 543/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2016

8 mesos

2017

12 mesos

Acta reunió Junta Govern Local
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Durada

Despesa

21.496,00 €

-

-

32.244,00 €

-

-
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SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contractar de serveis de
manteniment del programari CITRIX que s’utilitza per a la virtualització d’entorns d’aplicacions
informàtiques d’usuari, que inclou:
- Manteniment del programari que inclou 1240 llicències (per user) de Citrix XenDesktop
Enterprise Edition.
- Accés als portals de suport del fabricant per a descàrrega de noves version, correccions,
pegats, etc.
- Accés als portals de coneixement del fabricant per a consulta i resolució d’incidències en
el funcionament del programari o en la configuració d’aquest.
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
cinquanta-tres mil set-cents quaranta euros (53.740,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una
durada de vint (20) mesos comptats des de la formalització, que es preveu el 30 d’abril de
2016.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, seixanta-cinc mil vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (65.025,40 €), inclòs l’IVA,
es farà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2121.92005.21601 del Pressupost Municipal.
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).
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.
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).

9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de muntatge i
desmuntatge, serveis de funció i serveis de sala, atenció al públic i venda d’entrades
dels espectacles programats per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Cultura.
Exp. ECAS 570/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
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Durada inicial

Any

Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2016

9 mesos

90.000,00 €

-

-

2017

3 mesos

30.000,00 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contractar de serveis de sala
necessaris pel correcte desenvolupament del muntatge, funció/concert i desmuntatge dels
actes programats i/o gestionats pel departament de música (programa 33405) i pel
departament d’arts escèniques (programa 33407) del Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa
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 vint
mil euros (120.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any comptat des
de la formalització, que es preveu l’1 d’abril de 2016.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a la partida 5451.33407.22799 del Pressupost Municipal:
Import, inclòs l’IVA

Partida

2016

108.900,00 €

5451.33407.22799

2017

36.300,00 €

5451.33407.22799

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors a
aquell en què s’autoritzin, 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 la directora de Serveis de Cultura, que
actualment és la Sra. Pietat Hernández, 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), 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)
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10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’impressió
de l’Agenda Cultural de Terrassa. Exp. ECAS 692/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

7 mesos

4.800,00 €

-

-

2017

5 mesos

3.840,00 €

7 mesos

4.800,00 €

2018

-

-

5 mesos

3.840,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’impressió
de l’Agenda Cultural de Terrassa i enviament fins a les dependències del Servei de Cultura a la
Casa Soler i Palet.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de
licitació de vuit mil sis-cents quaranta (8.640,00 €), exclòs l’IVA. La durada del contracte és d’un
(1) any comptat des de la formalització, que es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada
inicial més pròrrogues, dos (2) anys. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista
haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec,
sense que, en cap cas, aquest període d’execució pugui superar els tres mesos des de la
finalització del contracte.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vuit mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta cèntims (8.985,60 €), inclòs l’IVA,
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5451.33801.22602 del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

7 mesos

4.992,00 €

-

-

2017

5 mesos

3.993,60 €

7 mesos

4.992,00 €

2018

-

-

5 mesos

3.993,60 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte la directora de programes de difusió del patrimoni
històric, que actualment és la Sra. Anna Mata Cubells, 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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SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament,
a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es.

11. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’inspecció
i presa de mostres a establiments, activitats i col·lectors situats al terme municipal de
Terrassa, per al control dels abocaments d’aigües residuals al sistema públic de
sanejament. Exp. ECAS 798/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

9 mesos

18.092,85 €

-

-

2017

12 mesos

24.123,80 €

-

-

2018

3 mesos

6.030,95 €

9 mesos

18.092,85 €

2019

-

-

3 mesos

6.030,95 €

48.247,60 €

24.123,80 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’inspecció i
presa de mostres a establiments, activitats i col·lectors situats al terme municipal de Terrassa,
per al control dels abocaments d’aigües residuals al sistema públic de sanejament.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, amb un pressupost base de
licitació de quaranta-vuit mil dos-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims (48.247,60 €),
exclòs l’IVA. La durada del contracte és de dos (2) anys comptats des de la formalització, que
es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues, tres (3) anys. En cas
d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter
transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període
d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinquanta-vuit mil tres-cents setanta-nou euros amb seixanta cèntims (58.379,60 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.16002.22799 del Pressupost
Municipal vigent.
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Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2016

9 mesos

21.892,35 €

-

-

2017

12 mesos

29.189,80 €

-

-

2018

3 mesos

7.297,45 €

9 mesos

21.892,35 €

2019

-

-

3 mesos

7.297,45 €

58.379,60 €

29.189,80 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el director de Serveis de Medi Ambient, que
actualment és el Sr. Marc Cadevall Artigues, 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,
a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es.

12. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de prestació dels
serveis d’operador de telecomunicacions necessaris per a canalitzar les trucades
ciutadanes al 010/900 cap als sistemes d’atenció telefònica de l’Ajuntament. Exp. ECAS
917/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2016

6 mesos

9.010,00 €

-

-

2017

12 mesos

18.020,00 €

-

-

2018

12 mesos

18.020,00 €

-

-

2019

6 mesos

9.010,00 €

6 mesos

9.010,00 €
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2020

6 mesos
54.060,00 €

9.010,00 €
18.020,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de prestació dels
serveis d’operador de telecomunicacions necessaris per a canalitzar les trucades ciutadanes al
010/900 cap als sistemes d’atenció telefònica de l’Ajuntament.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de cinquanta-quatre mil seixanta euros (54.060,00 €), exclòs l’IVA, i una durada de tres
(3) anys comptats des de la formalització, que es preveu l’1 de juliol de 2016. Aquesta durada
es podrà prorrogar un (1) any més.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, seixanta-cinc mil quatre-cents dotze euros amb seixanta cèntims (65.412,60 €),
inclòs IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.22200 dels Pressupost
Municipal:
2016

2017

2018

2019

10.902,10 €

21.804,20 €

21.804,20 €

10.902,10 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 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 responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, 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.
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 pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

13. Aprovar l’adjudicació d’un contracte de dret d’ús d’una plataforma d’hisenda local
per a l’accés als serveis d’informació que proporciona. Exp. ECAU 1115/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
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Durada inicial

Any
Durada

Import, exclòs l’IVA

2016

9 mesos

8.255,62 €

2017

3 mesos

2.751,88 €

SEGON. Adjudicar a l’empresa AULOCE SA (NIF A50878842) el contracte de dret d’ús d’una
plataforma d’hisenda local per a l’accés als serveis d’informació que proporciona.
El preu del contracte és d’onze mil set euros amb cinquanta cèntims (11.007,50 €), exclòs l’IVA.
El termini d’execució del contracte serà d’un any, a comptar des de la data de l’adjudicació.
TERCER. Fer càrrec de la quantitat de tretze mil tres-cents dinou euros amb set cèntims
(13.319,07), inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 2121.92005.20601 del Pressupost
Municipal vigent.
Durada inicial

Any
Durada

Import, inclòs l’IVA

2016

9 mesos

9.989,30 €

2017

3 mesos

3.329,77 €

QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, 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.
CINQUÈ. Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
SISÈ. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

14. Ratificar la resolució núm. 833, de 9 de febrer de 2016, en la que es corregeix l’error
material detectat en els plecs de clàusules administratives particulars de l’acord aprovat
per la Junta de Govern Local en data 5 de febrer de 2016 que va aprovar l’expedient de
contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les pilones i de la
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. Exp. ECAS 7714/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 833, de 9 de febrer de 2016, i s’adopten
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER. Corregir l’error material, detectat en els plecs de clàusules administratives particulars
(PCAP):
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A la clàusula 4a “Règim jurídic”, on diu: “De conformitat amb el que estableix l’article 16.1, lletra
b, del TRLCSP el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada: El contracte té un valor
estimat inferior a 207.000 euros.”, ha de dir: “De conformitat amb el que estableix l’article 16.1,
lletra b, del TRLCSP el contracte està subjecte a regulació harmonitzada: El contracte té un
valor estimat superior a 207.000 euros.”.
A la clàusula 12a “Procediment d’adjudicació”, on diu “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 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).”, ha de dir: “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, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.”.
A la clàusula 22a “Termini per a la presentació d’ofertes”, on diu: “El termini per a la presentació
de proposicions és de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de
l‘anunci al BOP.”, ha de dir: “El termini de presentació d’ofertes és de quaranta (40) dies,
comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE.”.
SEGON. 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, amb les correccions
assenyalades al punt primer, s’anunciarà en el DOUE, en el BOE, 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 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).
TERCER. Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.

15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de la
piscina del Parc de Vallparadís. Exp. ECAS 1045/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2016

7,5 mesos

225.200,46 €

-

-

2017

12 mesos

229.670,31 €

-

-

2018

4,5 mesos

3.836,00 €
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2019

-

-

4,5 mesos

458.706,77 €

3.778,13 €
229.612,44 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de piscina
del parc de Vallparadís i del seu manteniment.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació del contracte és de quatre-cents cinquanta-vuit mil set-cents sis euros amb setanta-set
cèntims (458.706,77 €), exclòs l’IVA, i una durada de dos (2) anys comptats des de la
formalització, que es preveu l’15 de maig de 2016. Aquesta durada es podrà prorrogar un (1)
any més.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinc-cents cinquanta-cinc mil trenta-cinc euros amb dinou cèntims (555.035,19 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5452.34203.22799 del
Pressupostos Municipals següents.

Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

7,5 mesos

272.492,56 €

-

-

2017

12 mesos

277.901,07 €

-

-

2018

4,5 mesos

4.641,56 €

2019

-

555.035,19 €

7,5 mesos

273.259,52 €

4,5 mesos

4.571,54 €
277.831,05 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, el cap del Servei d’Esports, que actualment és el Sr. Carles Sánchez Bonastre, 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 pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.
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16. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.

El secretari

Isidre Colás i Castilla

Acta reunió Junta Govern Local

Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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