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
Josefina Soler i Carrera
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno

11/2015

22-MAIG-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a vint-i-dos de maig de l'any
dos mil quinze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
ordinària, sota la Presidència del Primer Tinent
d’Alcalde, i Alcalde accidental, Sr. Alfredo Vega i
López.
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 i Munné, com a interventor general.

Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor

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

La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta 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. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 8 de maig de 2015 (10/2015).
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 8 de maig de 2015 (Reunió
10/2015).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades. (5 expedients)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de professor associat a la Universitat de
Barcelona, a temps parcial, destinant 240 hores anuals, al senyor Joan Frederic, de conformitat
amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb l'horari
que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, la legalment establerta.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a titular d’una perruqueria al funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Terrassa, senyor Jordi, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb l'horari
que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el 50
% de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de professor associat a la Universitat de
Barcelona, a temps parcial, destinant una hora i mitja setmanals, a la senyora Marta, de
conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i normativa concordant, d’acord amb la seva
sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb l'horari
que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada setmanal de l’activitat per la qual es demana la compatibilitat sigui, com a
màxim, la legalment establerta.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a psicòleg al funcionari de carrera de l’Ajuntament de
Terrassa, senyor Jose Maria, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i normativa
concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb l'horari
que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el 50
% de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Autoritzar, la compatibilitat per tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat privada per compte propi com a col·laborador en despatxos d’arquitectura realitzant
amidaments i fora del municipi de Terrassa, al funcionari de carrera del Servei de projectes urbans
de l’Ajuntament de Terrassa, senyor Ramon, de conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i
normativa concordant, d’acord amb la seva sol·licitud.
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SEGON.- Condicionar l'autorització de l’apartat anterior al compliment de les següents condicions:
1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat amb l'horari
que tingui atribuït a l’Ajuntament.
2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació.
3. Que la jornada de l’activitat per la quals es demana la compatibilitat sigui, com a màxim, el 50
% de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades incorrent en la
responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’ interessat.

3. Acceptar la renúncia presentada a l’Ajuntament de Terrassa per l’empresa Nous Reptes,
SL. de data 25 de febrer de 2015, a la concessió administrativa d’ús privatiu de domini
públic d’un espai al Parc de Vallparadís, per destinar a l’ús i explotació d’un bar restaurant i
àrea de pícnic, La Muntanyeta, ubicat a la zona de la Muntanyeta del Parc de Vallparadís, i
donar per extingida la mateixa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la renúncia presentada a l’Ajuntament de Terrassa per l’empresa Nous
Reptes, SL. de data 25 de febrer de 2015, a la concessió administrativa d’ús privatiu de domini
públic d’un espai al Parc de Vallparadís, per destinar a l’ús i explotació d’un bar restaurant i àrea
de pícnic, La Muntanyeta, ubicat a la zona de la Muntanyeta del Parc de Vallparadís, i donar per
extingida la mateixa.
SEGON.- L’aval bancari del Banc Sabadell, dipositat en data 13 de desembre de 2002 i número
d’operació 20020006838, en concepte de garantia definitiva derivada de l’adjudicació de la
concessió administrativa per assegurar el bon compliment de les determinacions de la concessió
segons s’estableix a la clàusula 24. Garantia definitiva, del Plec de Clàusules, d’import 17.814,21€,
no serà retornat a l’adjudicatari fins la liquidació del deute que l’empresa Nous Reptes, SL. té amb
l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’empresa Nous Reptes, SL..

4. Desistir del procediment per a l'adjudicació del contracte de gestió de serveis públics de
"Transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa". ECAS 9663/2013
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desistir, d’acord amb el que preveu l’article 155 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
del
procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de
viatgers de Terrassa, que fou iniciat en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
data 13 de desembre de 2013, i que fou anunciat en el DOUE en data 17 de desembre de 2013,
en el BOP en data 23 de desembre de 2013, i en el BOE en data 11 de gener de 2014. El motiu
del desistiment és la constatació de l’existència d’una infracció no reparable consistent en la
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omissió de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) un any abans de l’inici del
procediment d’adjudicació la informació sobre el nom i dades de l’autoritat competent, el tipus
d’adjudicació considerat i els serveis i territoris potencialment afectats per l’adjudicació, conforme
el que preveu l’article 7.2 del Reglament (CE) núm. 1370/2007 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i
carretera.
SEGON.- Posar en coneixement de la Comissió Europea l’acord de desistiment del procediment
d’adjudicació del contracte anteriorment adoptat, i que es procedeixi a les preceptives notificacions
a tots els licitadors.
TERCER.- Publicar el contingut del present acord en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE),
en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el perfil de
contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Determinar l’obertura d’un expedient informatiu i l’elaboració d’un informe comprensiu
dels eventuals antecedents i circumstàncies que, en relació a l’omissió del tràmit de publicitat
prèvia que ha representat un vici de procediment qualificable com nul·litat de ple dret, així com
respecte de les actuacions que van motivar les resolucions del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP) núm. 132/2014 i 6/2015, es disposi en el conjunt de l’organització
municipal i, en el seu cas, valoració d’aquests antecedents i de la conveniència o no d’iniciar un
concret procediment administratiu per tal de garantir que l’actuació municipal sigui en tot moment
adequada a la legalitat.
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, la signatura dels
documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords.

5. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de Terrassa, vigent entre l'Ajuntament de Terrassa i TMESA
SA.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS
MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou
gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2016, en el termes del
l’art 235, lletra a, del ROAS.
Les condicions de prestació del servei durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015 seran les aprovades, de mutu acord, segons la minuta de contracte que
s’adjunta.
SEGON.- Requerir a TMESA per tal d’adaptar la durada de la societat contemplada en els estatuts
socials al període de pròrroga del contracte.
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TERCER.- Facultar l’alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, la signatura dels
documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords.
QUART.- Notificar aquests acords a TMESA i als departaments de l’Ajuntament que correspongui
perquè els facin efectius.

Aprovar el Pla d'Inversions 2015 de la concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa
SA. AAMA 314/2015
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Inversions 2015 presentat per la concessionària del servei públic de
subministrament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA en data 24/03/2015 per un import
total de 3.499.200€ (IVA exclòs), dels quals 3.228.200 € corresponen a inversions sobre béns
revertibles i 271.000€, en béns no revertibles.
SEGON.- Aprovar el càrrec de 175.000€ (IVA exclòs) a la provisió per a Grans reparacions.
TERCER.- Aprovar el càrrec de 582.451,15€ (IVA exclòs) per l’obra de desviament de la canonada
D700 a la provisió per a Desmantellament, sense perjudici que l’Ajuntament de Terrassa pugui
emprendre les accions oportunes per les responsabilitats derivades pel pas de la canonada per la
urbanització de Sant Miquel d’Abrera, i 30.000€ per el desmantellament del pou 1 de l’Areny. Així
mateix, aprovar també amb càrrec a la provisió de desmantellament, l’enderroc de l’antiga casa del
vigilant de Can Boada, realitzat el 2013 per l’import de 8.926,64€.
QUART.- Requerir a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA que presenti la proposta
complementaria d’inversions 2015 en l’import de 185.000€, d’acord amb l’annex 1 de l’Addenda de
data 22 de juny de 2012, que incorpori actuacions de substitució de xarxa de fibrociment o
d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries.
CINQUÈ.- Requerir a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA que presenti la proposta
complementaria d’inversions 2015 en l’import de 90.000 €, per tal de donar compliment als acords
de Junta que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014, que incorpori actuacions de substitució
de xarxa de fibrociment o d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries.
SISÈ.- Notificar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa,SA el contingut d’aquest acord.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Can Missert Centre hípic d'alt rendiment de
Terrassa. PLPG 01/15
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic Can Missert. Centre Hípic Alt Rendiment
de Terrassa”, d’iniciativa particular i que regula les condicions necessàries per poder dur a terme
una activitat eqüestre que es troba situat al sud oest del municipi, que limita al nord per l’autopista
C-16, a l’est amb l’àmbit de la finca de Can Poal, a l’oest amb el terme municipal de Viladecavalls i
al sud amb l’àmbit urbà de Can Palet de Vista Alegre i la finca de Can Costa de Montagut. L’accés
al sector es realitza actualment un camí que enllaça amb la carretera B-120 de Terrassa a Olesa
de Montserrat creuant l’autopista C-16 per un túnel sota la mateixa.
SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informació pública durant el termini d’un
mes, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial
de la Província i a la premsa local, per tal de que puguin presentar les al·legacions que es
considerin oportunes. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’haurà de sol·licitar informe al
Responsable de polítiques de paisatge de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura, a la Direcció General
de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Institut Geològic de Catalunya, a l’Oficina Territorial
d’Avaluació Ambiental Serveis Territorials de Barcelona, a la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña, a la Secretaria d’Indústria i Empresa, Subdirecció General de Seguretat
Industrial, a l’Àrea d’indústria i Energia i a l’Ajuntament de Viladecavalls, d’acord amb l’article 48
del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
TERCER.- Notificar aquests acords als promotors.

7. Aprovar la Instrucció de Serveis per a la tramitació d’actes a la via pública, adaptada a les
previsions de l’Ordenança de Bases de convivència democràtica a la ciutat.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la Instrucció de Serveis per a la tramitació d’actes a la via pública, que
s’acompanya en annex, i que té com a objectiu l’establiment de normes a aplicar en la gestió i
tramitació dels expedients d’autorització municipal per a la realització de determinats actes a la via
pública d’acord amb les previsions de l’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat.
La referida Instrucció substitueix les que foren aprovades les Resolucions 1204/2000, dictada el 7
de febrer del 2000, i la 8062/2003, dictada el 8 de juliol de 2003.
SEGON.- Fer avinent l’existència de la Instrucció de Serveis que ha estat aprovada a tots els
interessats per a la seva observança i compliment, i procedir a la seva publicació en el Butlletí
oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes municipal.

8. Ratificar la resolució núm. 4409 d’11 de maig de 2015 que aprova la liquidació
corresponent a l’exercici 2014, per import de 6.223.124,74 € a l’empresa Transports
Municipals d'Egara, SA.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4409, d’11 de maig de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Procedir a l’aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici de 2014 de l'aportació
municipal per import de 6.223.124,74€ a l'empresa de Transports Municipals d'Egara, SA..
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SEGON.- Pagar la quantitat de 343.638,57€, diferència a 31 de desembre de 2014, entre els
pagaments realitzats per l’Ajuntament durant l’any 2014 i relatius a l’exercici 2014 i la liquidació
definitiva, amb càrrec a la consignació pressupostària de l’any 2015.
TERCER.- Comunicar aquesta Resolució a l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA.
(TMESA) i als departaments corresponents d'aquest Ajuntament.

9. Aprovar la licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'elements
d'infraestructura de carrer per als actes organitzats i/o amb el suport de l'Ajuntament de
Terrassa. ECAU 2099/2015
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:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

5 mesos

18.760,33 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

49.421,49 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes, cadires,
tanques i altres) per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació i
Equipaments Cívics, i, en general, per als actes organitzats i/o amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de seixanta-vuit mil cents
vuitanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (68.181,82 €), exclòs l’IVA.
La durada del contracte és de disset (17) mesos, a comptar des de la seva formalització, que es
preveu l’1 d’agost de 2015.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vuitanta-dos mil cinc-cents euros (82.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les següents:
Any 2015
Aplicació pressupostària
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Període 1-8-15 a 31-12-15

Any 2016
Període 1-1-16 a 31-12-16

3451.33801.22609

12.500,00 €

40.800,00 €

3451.33406.22609

4.200,00 €

7.000,00 €

3451.33407.22609

6.000,00 €

6.000,00 €

0464.92403.22609

0,00 €

6.000,00 €
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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.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el 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 en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la directora
del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández i Núñez, 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.

10. Aprovar la licitació del contracte de rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra,
de dos vehicles per al Servei de Gestió de l'Espai Públic. ECAU 2078/2015
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:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

4 mesos

5.333,34 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

16.000,00 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

16.000,00 €, exclòs l’IVA

2018

12 mesos

16.000,00 €, exclòs l’IVA

2019

8 mesos

10.666,66 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting, durant quaranta-vuit (48) mesos, sense opció de compra, de dos (2) vehicles
per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l’Espai Públic.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de seixanta-quatre mil euros (64.000,00 €), exclòs l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
setanta-set mil quatre-cents quaranta euros (77.440,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1511 15301.20400 dels Pressupostos Municipals:
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Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

4 mesos

6.453,34 €, inclòs l’IVA

2016

12 mesos

19.360,00 €, inclòs l’IVA

2017

12 mesos

19.360,00 €, inclòs l’IVA

2018

12 mesos

19.360,00 €, inclòs l’IVA

2019

8 mesos

12.906,66 €, inclòs l’IVA

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 cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic, 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 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

11. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Departament d’Empresa
i Ocupació per a la realització del Projecte Treball als Barris 2015, amb un cost total de
1.379.893,92 €. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 1.234.998,13 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de Terrassa,
SA, al Departement d’Empresa i Ocupació d’acord amb la Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril i
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per a la realització del Projecte Treball als Barris 2015, amb
un cost total de 1.379.893,92 €. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 1.234.998,73
€
SEGON.- L’import de 144.895,19 € corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb
càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte (s’adjunta quadre
resum).
TERCER.- Notificar el contingut del present acord a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè el facin efectiu.
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12. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Servei d’Ocupació de
Catalunya, per a la contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local AODL
per a l’any 2015, amb un cost total de 127.730,79 €. L’import total de la subvenció que es
sol·licita és de 81.136,65 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de Terrassa,
SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la resolució EMO/744/2015 de 16 d’abril i
l’ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per a la contractació de tres agents d’ocupació i
desenvolupament local AODL per a l’any 2015, amb un cost total de 127.730,79 €. L’import total
de la subvenció que es sol·licita és de 81.136,65 €.
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de 46.594,14 € anirà
amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA.

13. Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i
serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals 2015 gestionats per l’Àrea 4 de Promoció Econòmica i
Innovació.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i
serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als serveis
i a les activitats locals 2015, d’ acord amb el següent detall i per un import global de:
SERVEI
FOMENT

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE TERRASSA

Innovació, Recerca Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE): jornades,
i Desenvolupament trobades empresarials O40 i formació per a la innovació.
PAES

ATORGAT 2015
63.750,00 €

60.000,00 €

Polígons d'activitat econòmica (PAE)
30.000,00 €

Innovació, Recerca Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
i Desenvolupament DISPOSITIU D'ATRACCIÓ D'EMPRESES AL TERRITORI
CONSUM
Suport funcionament servei municipal consum

27.119,88 €
45.601,00 €

Mercats i Fires
Locals

Accions de foment de fires locals

Mercats i Fires
Locals

Accions de foment de mercats municipals. Mercat
Independència

2.000,00 €

Comerç

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà. S.pere
Nord

4.500,00 €

Comerç

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà. Tsa
Centre

4.500,00 €
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Comerç

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà. Sant
Pere

4.500,00 €

Comerç

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà. Can
n'Aurell

4.000,00 €

Comerç

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà. Ca
n'Anglada

4.500,00 €

TOTALS

255.470,88 €

SEGON.- Nomenar com a ens instrumental del projecte “Servei Local d’Ocupació de Terrassa” a
Foment de Terrassa.
TERCER.- Adscriure als projectes el personal següent, amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible i cofinançament:

Nom i Cognoms
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lloc de Treball
Tècnica d’Ocupació . Foment de
Terrassa
Tècnica d’Ocupació . Foment de
Terrassa
Tècnica d’Ocupació . Foment de
Terrassa
Tècnica de Grau mig. Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació
Tècnica de Grau mig. Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació
Tècnica de Grau mig. Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació
Cap de Consum
Aux. Administrativa. Consum
Aux. Tècnica de Gestió. Consum
Aux. Tècnica de Gestió. Consum

% Imputació
25%
100%
100%
100%
43%
48%
30%
30%
50%
70%

L’adscripció d’aquet personal però, serà susceptible de canvi en funció del desenvolupament del
projecte.
QUART.- Notificar aquesta Resolució als departaments que correspongui perquè la facin efectiva.

14. Ratificar la resolució núm. 4237 d’11 de maig de 2015, que aprova la sol·licitud de
subvenció presentada pel Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament d’acord l’ordre
EMO/258/2014, de 5 d'agost, per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament
local AODL per a l’any 2015, amb un cost total de quaranta-tres mil, tres-cents vint euros
amb onze cèntims (43.320,11€).
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4237, d’11 de maig de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció presentada pel Servei d’ d’Innovació, Recerca i
Desenvolupament d’acord l’ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per a la contractació d’un agent
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d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2015, amb un cost total de quaranta-tres
mil, tres-cents vint euros amb onze cèntims (43.320,11€). L’import total de la subvenció sol·licitada
al SOC és de vint-i-set mil quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (27.045,55 €)
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de setze mil dos-cents
setanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (16.274,55 €) anirà amb càrrec al capítol 1 del
pressupost de l’Ajuntament de Terrassa.

15. Aprovar la sol·licitud de subvenció presentada pel Servei d’Empresa, Comerç i Consum
al Servei d’Ocupació de Catalunya, dins del programa “Suport i acompanyament a la
planificació estratègica”, amb un cost total de seixanta-un mil, nou-cents cinquanta-dos
euros (61.952,00€).
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció presentada pel Servei d’empresa, comerç i consum
al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la resolució EMO/744/2015 de 16 d’abril i l’ordre
EMO/258/2014, de 5 d'agost, dins del programa “Suport i acompanyament a la planificació
estratègica”, amb un cost total de seixanta-un mil, nou-cents cinquanta-dos euros (61.952,00€).
L’import total de la subvenció sol·licitada al SOC és de quaranta-nou mil cinc-cents seixanta-un
euros amb seixanta cèntims (49.561,60€)
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de dotze mil tres-cents
noranta euros amb quaranta cèntims (12.390,40 €) anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4623/43301/22706
TERCER.- Notificar aquest acord al departament que correspongui perquè la faci efectiva.

16. Aprovar la segona i última aportació de l'any 2015 a la Fundació Sant Llàtzer prevista en
el conveni de col·laboració per a l'execució del projecte "Marc Estratègic Torrebonica"
(2012). TRET 387/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Atorgar una subvenció de 200.000,00 €, per concessió directa a la Fundació Privada
Sant Llàtzer, en concepte de segona i última aportació econòmica 2015 al projecte “Marc
estratègic Torrebonica”, d’acord amb el previst a la clàusula segona del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Privada Sant Llàtzer per a l’execució del projecte
“Marc estratègic Torrebonica”, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de març
de 2012.
SEGON.- Satisfer un pagament de 200.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3412.31204.78900 codi 15007.
TERCER.- La Fundació Privada Sant Llàtzer haurà de presentar, en el primer trimestre de 2016,
una memòria del Projecte “Marc estratègic Torrebonica” i una còpia simple registral de la finca
Torrebonica, actualitzada a 31 de desembre de 2015.
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17. Ratificar la resolució núm. 4235 de 29 d’abril de 2015 que sol·licita al Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per un import total de
235.527,00 €, per a projectes d’activitats en l’àmbit de joventut elaborats en el marc del Pla
nacional de joventut. INSU 20/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 4235, de 29 d’abril de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al departament de Benestar i Família Generalitat de Catalunya una subvenció
per un import total de dos-cents trenta-cinc mil cinc-cents vint-i-set euros (235.527,- €) per als
projectes de l’àmbit de Joventut que es relacionen a continuació, en el marc de la convocatòria
2015, publicada al DOGC 6853, de 17 d’abril de 2015.
PROJECTE

Districte Jove
Cultura Juvenil
TOTAL

PRESSUPOST
INICIAL

340.943,130.112,471.055,-

IMPORT
SOL·LICITAT

170.471,65.056,235.527,-

ALTRE
FINANÇAMENT

31.594,24.278,55.872,-

APORTACIÓ
MUNICIPAL

INGRES
PREVIST AL
PRESSUPOST

138.877,40.779,179.656,-

9.000,9.000.18.000,-

SEGON.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen. A tal efecte, s’han comptabilitzat les operacions de Reserva de Crèdit de les
partides de Capítol 2 i Capítol 4.
TERCER.- Adscriure als projectes el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE
LLOC DE TREBALL
Cap del servei de joventut i lleure
Tècnic/a
Tècnic/a
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar
Conserge
Responsable de manteniment

% imputat
30 %
85 %
45 %
40 %
15 %
30 %
25 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament del projecte.

18. Acceptar la concessió de la subvenció per a l’execució del projecte Foment de
l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, liderat per
l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de
Barberà del Vallès, per un import de 122.850,00 €.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar la concessió de la subvenció per a l’execució del projecte Foment de
l’ocupació a la indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, liderat per l’Ajuntament
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de Terrassa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
per un import de 122.850,00 €.
SEGON.- L’import de 25.593,75 € corresponent al cofinançament de Terrassa de l’actuació
subvencionada, anirà amb càrrec al pressupost de la societat municipal Foment de Terrassa, SA.
TERCER.- Determinar que la gestió del projecte Foment de l’ocupació a la indústria del sector
químic, farmacèutic, del plàstic i afins, correspon a la Societat Mercantil de capital íntegrament
municipal Foment de Terrassa, SA. atenent als serveis i activitats respecte els que li correspon la
prestació en règim de gestió directa, així com el caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament de
Terrassa de que disposa, als efectes del que preveu la normativa de contractes del sector públic,
d’acord amb el que preveuen els articles primer i tercer dels seus estatuts socials.
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i als departaments que
correspongui perquè la facin efectiva.

19. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE PRESIDENT
Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis professionals
associats a l’administració tècnica d’entorns tecnològics de l’Ajuntament. ECAS 2292/2015
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

6 mesos

209.719,37 €

2016

12 mesos

419.438,74 €

2017

6 mesos

209.719,37 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis professionals
associats a l’administració tècnica d’entorns tecnològics de l’Ajuntament.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquests serveis, que té un pressupost base de
licitació de vuit-cents setanta-set euros amb quaranta-nou cèntims (838.877,49 €), exclòs l’IVA, i
una durada de vint-i-quatre (24) mesos, a comptar des de la data de l’acta d’inici de la prestació
dels serveis, que es farà com a màxim dins dels trenta (30) dies naturals següents a la
formalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
un milió quinze mil quaranta-un euros amb setanta-sis cèntims (1.015.041,76 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.22799 del Pressupost Municipal:

Acta Junta Govern Local

Pàgina 15

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

6 mesos

253.760,44 €

2016

12 mesos

507.520,88 €

2017

6 mesos

253.760,44€

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 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 (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’adquisició de 294 llicències del
programari MICROSOFT Office Professional Plus 2013 i el seu suport d’actualització durant
tres anys. ECAU 2517/2015
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:

Any

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

Despesa

2015

5 mesos

28.175,00 €

2016

12 mesos

67.620,00 €

2017

12 mesos

67.620,00 €

2018

7 mesos

39.445,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’adquisició de 294 llicències del
programari MICROSOFT Office Professional Plus 2013 i el seu suport d’actualització durant tres
anys.
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TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
base de licitació de dos-cents dos mil vuit-cents seixanta euros (202.860,00 €), exclòs l’IVA, i una
durada de trenta-sis (36) mesos, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents seixanta euros amb seixanta cèntims (245.460,60 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.64100 dels Pressupostos
Municipals:
Any

Import, IVA inclòs

Aplicació pressupostària

2015

34.091,75 €

2121.92005.64100

2016

81.820,20 €

2121.92005.64100

2017

81.820,20 €

2121.92005.64100

2018

47.728,45 €

2121.92005.64100

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 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 (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.
Només per al cas que el nombre de licitadors sigui superior a dos, després d'una primera
avaluació completa de les ofertes (sobre núm. 3), es durà a terme una subhasta electrònica per a
la presentació de millores en el preu base de licitació, de conformitat amb el que estableix l'article
148 del TRLCSP, a què es convidarà tots els licitadors que, acreditada la seva personalitat jurídica
i capacitat d’obrar i solvència econòmica i financera i tècnica i professional (sobre núm. 1), adjuntin
una primera proposta de preu, segons el model que s’adjunta com a annex 1 (sobre núm. 3).
Si el nombre de licitadors és inferior a tres, s’adjudicarà el contracte a qui hagi fet la millor proposta
de preu inicial.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 17

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió del dret d’ús,
actualització i suport tècnic de programari de MICROSOFT. ECAU 2573/2015
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:

Any

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

Despesa

2015

6 mesos

103.424,33 €

2016

12 mesos

206.848,65 €

2017

12 mesos

206.848,65 €

2018

6 mesos

103.424,34 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió del dret d’ús,
actualització i suport tècnic, de programari de MICROSOFT.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
base de licitació de sis-cents vint mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb noranta-set cèntims
(620.545,97 €), exclòs l’IVA, i una durada de trenta-sis (36) mesos, a comptar des
de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
set-cents cinquanta mil vuit-cents seixanta euros amb seixanta-dos cèntims (750.860,62 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.21601 dels pressupostos
municipals corresponents:
Any

Import, IVA inclòs

Aplicació pressupostària

2015

125.143,44 €

2121.92005.21601

2016

250.286,87 €

2121.92005.21601

2017

250.286,87 €

2121.92005.21601

2018

125.143,44 €

2121.92005.21601

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 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.

Acta Junta Govern Local

Pàgina 18

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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 (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.”
Només per al cas que el nombre de licitadors sigui superior a dos, després d'una primera
avaluació completa de les ofertes (sobre núm. 3), es durà a terme una subhasta electrònica per a
la presentació de millores en el preu base de licitació, de conformitat amb el que estableix l'article
148 del TRLCSP, a què es convidarà tots els licitadors que, acreditada la seva personalitat jurídica
i capacitat d’obrar i solvència econòmica i financera i tècnica i professional (sobre núm. 1), adjuntin
una primera proposta de preu, segons el model que s’adjunta com a annex 1 (sobre núm. 3).
Si el nombre de licitadors és inferior a tres, s’adjudicarà el contracte a qui hagi fet la millor proposta
de preu inicial.

Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió del dret d’ús d’una
plataforma tecnològica que permeti la publicació de dades obertes de l’Ajuntament, amb
prestacions avançades de tractament per als usuaris que hi accedeixin (ciutadans, etc.), i
que permeti adaptar-se al màxim amb els criteris que s’estableixen en tot el marc que
determina la Llei de transparència (administracions locals).ECAU 2607/2015
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

6 mesos

9.619,00 €

2016

12 mesos

19.238.00 €

2017

6 mesos

9.619,00€

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió del dret d’ús
d’una plataforma tecnològica que permeti la publicació de dades obertes de l’Ajuntament, amb
prestacions avançades de tractament per als usuaris que hi accedeixin (ciutadans, etc.), i que
permeti adaptar-se al màxim amb els criteris que s’estableixen en tot el marc que determina la Llei
de transparència (administracions locals).
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
base de licitació de trenta-vuit mil quatre-cents setanta-sis euros (38.476,00 €), exclòs l’IVA, i una
durada de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
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de quaranta-sis mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb noranta-sis cèntims (46.555,96 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.20601 del Pressupost Municipal:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

6 mesos

11.638,99 €

2016

12 mesos

23.277,98 €

2017

6 mesos

11.638,99 €

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 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 (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i en la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

Acceptar la concessió d’ajuda econòmica de 4.900€ de la Diputació de Barcelona per al
programa de recursos del Catàleg 2015, del programa d’activitat per a Arxius Municipals de
la Xarxa d’Arxius, per al “Projecte Gegants!!”.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Acceptar la concessió d’ajuda econòmica de 4.900€ de la Diputació de Barcelona per
al programa de recursos del Catàleg 2015, del programa d’activitat per a Arxius Municipals de la
Xarxa d’Arxius, per al Projecte Gegants!!
SEGON.- Aprovar el pressupost actualitzat i previst per a executar el projecte de Gegants!! segons
el pressupost següent:
Ingressos previstos:
Diputació de Barcelona......................................................4.900€
Fons propis........................................................................ 1.800€
TOTAL .............................................................................. 6.700€
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Pressupost de despeses:
Guió, preparació i correcció de textos exposició................ 1.500€
Aplicació de realitat augmentada....................................... 5.200€
TOTAL............................................................................... 6.700€
TERCER.- A l’aplicació pressupostària 2000.92003-22699 existeix consignació específica
suficient.

Donar compte del decret núm. 4469 de 14 de maig de 2015, que accepta la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona de 15.957 € per a l’actuació “Àgora Terrassa:
aplicacions per al desenvolupament social”.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en sessió de Junta de
Govern el passat 26 de març, per a l’actuació i l’import que tot seguit es relacionen:
Actuació
Àgora Terrassa: aplicacions per al desenvolupament social

Subvenció concedida €
15.957,-

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Donar compte del decret núm. 4470 de 18 de maig de 2015, que accepta la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona de 26.212 €, per a l’actuació “Pla de sensibilització
Terrassa solidària 2015”.
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se
per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals
són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en sessió de Junta de
Govern el passat 26 de març, per a l’actuació i l’import que tot seguit es relacionen:
Actuació
Actuacions Pla de Sensibilització Terrassa Solidària 2015

Subvenció concedida €
26.212,-

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
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20. 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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