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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.
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05/2015

06-MARÇ-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a sis de març 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.
Lluís Soria i Suárez, com a interventor general
accidental.
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 20 de febrer de 2015 (04/2015).
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 20 de febrer de 2015 (Reunió
04/2015).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra
requeriments d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i
l’incompliment de la funció social dels mateixos. (HADI 76/13 - CORE 467/2014-Y, HADI
106/13 - CORE 468/2014-D, HADI 93/13 - CORE 470/2014-A i HADI 166/13 - CORE 568/2014)
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 678, de 21 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 467/2014-Y, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Àngel Joaniquet Taburini, en nom i representació de BANKIA SA,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de Barcelona, contra la Resolució núm.5917 de 25
de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de gestió urbanística HADI 76/13
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-467/2014Y, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 909, de 29 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 468/2014-D, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Àngel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de BANKIA
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, contra la Resolució núm.
5915 de data 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació
Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la resolució núm. 2682 de data 11 de març de 2014 dictada en el marc de
l'expedient de Gestió Urbanística HADI 106/13
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-468/2014D, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona.
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Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 987, de 30 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 470/2014-A, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom i representació de BANKIA
SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra la Resolució núm. 6026
de 25 de juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'àrea de Planificació Urbanística i Territori
de l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de gestió urbanística HADI 93/13 que
desestimava el recurs de reposició interposat per Bankia, S.A. en relació amb la resolució 2277 de
04 de març de 2014
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-470/2014A, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 679, de 21 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 568/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el Sr. Jaume Paloma Carretero, en nom i representació de BANCO
SANTANDER SA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 9 de Barcelona, contra la
imposició de la mesura d'execució forçosa consistent en la imposició d'una multa coercitiva per l'
incumpiment d'una obligació d'ocupació de la vivenda. La Resolució núm. 6900 de data 24 de
juliol del 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de
l'Ajuntament de Terrassa en el marc de l'expedient de Gestió Urbanística Hadi 166/13 imposava al
Banco Santander, S.A. una multa coercitiva per l'incompliment del termini atorgat en la resolució
núm 3393 de data 03 d'abril del 2014 dictada en el marc d'aquest expedient.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-568/2014,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr. Jaume Paloma Carretero, davant Jutjat Contenciós
Administratiu Núm. 9 de Barcelona.

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 492/2014
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.- Rectificar l’errada material existent en l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Terrassa, en sessió de data 12 de desembre de 2014, que afecta el senyor
Andreu, modificant el número de DNI, mantenint íntegres la resta de les parts del susdit acord.
SEGON.- Desestimar el recurs interposat pel senyor Andreu contra l’acord de data 12 de
desembre de 2014, pel qual se li imposa una sanció de quatre-cents euros (400 €), amb motiu de
la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa
sense lligar i sense morrió a la via pública en data 17 d’agost de 2014, incomplint l’article 16 de
l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 2 de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, ja
que aquestes no desvirtuen els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient.
TERCER.- Arxivar l’expedient.
QUART.- Notificar aquest acord a la persona interessada i els recursos que corresponguin.

4. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades. (2 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 tal d’exercir altra activitat retribuïda, en aquest cas, per
activitat pública com a professora de psicologia i per activitat privada per compte propi com a
psicòloga, a la treballadora de la secció de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa,
senyora Maria Jesús, 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 les activitats acumulades per la quals es demana la compatibilitat sigui, com
a màxim i en total, el 50 % de la jornada ordinària establerta a aquesta Corporació.
4. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista
legalment per al seu grup de classificació.
5. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
6. 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 la interessada.

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 formadora, a la funcionària interina senyora Vanessa, de
conformitat amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
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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'interessada 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.

5. Donar compte de la resolució núm. 1554 de 4 de febrer de 2015 que concedeix a la
Generalitat de Catalunya llicència per a l’ús temporal d’un terreny de domini públic, ubicat a
la Ctra. De Rubí 227 interior, per a la instal·lació de nous mòduls que funcionaran com a
equipament provisional fins que es faci efectiva la construcció i posada en funcionament de
l’escola CEIP Sala i Badrinas en el seu emplaçament definitiu. GSOL 02/2015
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1554 de 4 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Concedir a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, llicència per a
l’ús temporal d’un de terreny de 2.600 m² de superfície, de domini públic, confrontant amb l’escola
“CEIP Sala Badrinas”, que actualment forma part del Parc de Vallparadís, qualificat de Parcs
Urbans (Clau P1).
La finalitat de l’ús temporal d’aquest terreny és la d’instal·lar-hi nous mòduls que ampliaran l’actual
Centre d’Educació Infantil i Primària CEIP “Sala i Badrinas” ubicat a la Ctra. de Rubí, i que
funcionaran com a equipament educatiu de forma provisional fins que es faci efectiva la
construcció i posada en funcionament de l’esmentada escola en el seu emplaçament definitiu,
previst dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana PM-BAL 163, Sala Badrinas.
La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en
qualsevol moment per raons d’interès públic i sense dret a indemnització.
La present llicència se sotmet a les condicions següents:
1. Aniran per compte i a càrrec del titular de la llicència, (Generalitat de Catalunya), l’execució de
les obres d’adequació de l’espai que resultin necessàries per a la ubicació dels aularis
prefabricats, i el posterior desenvolupament de l’ús escolar al que estaran afectes, així com per
disposar d’una zona ampliada i delimitada de pati.
2. L’Ajuntament assumeix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que impedeixi la
normal execució de les obres segons el punt anterior.
3. Un cop finalitzat l’ús escolar del referit terreny quin ús s’autoritza a l’efecte, caldrà procedir per
compte i a càrrec de la titular de la llicència (Generalitat de Catalunya) al desmuntatge de la
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totalitat dels mòduls, la retirada de la fonamentació i instal·lacions, i a la restitució del terreny en
les condicions anteriors a la seva implantació.
SEGON.- Notificar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i als Serveis d’Educació municipals, així com a Serveis Econòmics de la Corporació
(Unitat de Fiscalització i Inventari).

6. Aprovar el conveni de col·laboració i de promoció turística entre l’Ajuntament de
Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de
bitllets combinats i col·laborar conjuntament en la seva comercialització i difusió.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i de promoció turística entre l’Ajuntament de
Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de bitllets combinats i
col·laborar conjuntament en la seva comercialització i difusió, el text íntegre del qual és el següent:
“A la ciutat de Terrassa, a 20 de gener de 2015
REUNITS
El Sr. Enric Ticó i Buxadós, amb DNI núm. 46.328.667-C , en qualitat de President de
l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en
endavant FGC-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer
Cardenal Sentmenat, 4.
El Sr. Amadeu Aguado i Moreno amb DNI núm. 39.152.809-R, en qualitat de tinent d’alcalde
de l’àrea de Promoció Econòmica i Innovació i regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Terrassa, Raval de
Montserrat, 14.
El Sr. Joan Pluma i Vilanovas, amb DNI núm 40310776X en qualitat de director de l’entitat
Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya –d’ara endavant
ACPC-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer de la
Portaferrissa, 1.
MANIFESTEN
I.- Que FGC és un ens públic, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya que té com objectiu entre d’altres, el transport públic de persones
per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i el foment de la mobilitat
en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients.
II.- Que l’Ajuntament de Terrassa, a través de la regidoria de Turisme, té per objectiu
promocionar la ciutat en col·laboració amb les institucions, empreses i agents socials i
econòmics, en el marc de les seves competències i de les accions estratègiques previstes
al Pla de Mandat, així com en el programa d’actuació de la regidoria.
III.- Que el mNACTEC adscrit a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament
de Cultura que té com a objectiu, entre d’altres, la mostra permanent de la implantació i
l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la seva aplicació
industrial.".
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IV.- Que FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC estan mútuament interessats a
col·laborar conjuntament en la promoció de les activitats, espais i altres productes que
siguin susceptibles de promoció social dins l’àmbit d’influència del transport públic
encomanat a FGC.
V.- Que reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el
present conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents
ACORDS
PRIMER.- OBJECTE
És objecte del present conveni col·laborar conjuntament en la promoció de les activitats,
espais i altres productes que siguin susceptibles de promoció social dins l’àmbit d’influència
del transport públic encomanat a FGC. Aquesta col·laboració es concretarà en les accions
promocionals esmentades i, si s’escau, en la producció de productes comercials combinats
destinats tant per al públic general com per al públic escolar.
SEGON.- PRODUCTES
Les parts acorden la producció de bitllets combinats que FGC comercialitzarà dins de les
seves estacions amb els noms:
1- “Combinat MEDIEVAL VALLPARADÍS” que inclourà:
• Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la Seu d’Ègara i
al Castell Cartoixa de Vallparadís.
Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes de
preus:
A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.

Anada i tornada FGC

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Grup* 1

Grup* 2

Grups* 3, 4 i 5

Grup* 6

1.55

2.35

3.10

3.65

Entrada Seu d’Ègara**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada Castell Cartoixa**

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**
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TOTAL
5.55

6.35

7.10

7.65

1.55

2.35

3.10

3.65

PVP
TOTAL PVP** (4-6 anys)

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors de transport
públic
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al Castell Cartoixa.
B) Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la línia
Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.

Anada i tornada FGC

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

1 zona

2 zones

3 zones

3.45

4.80

6.40

Entrada Seu d’Ègara**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada Castell Cartoixa**

2.00**

2.00**

2.00**

TOTAL PVP

7.45

8.80

10.40

TOTAL PVP** (4-6 anys)

3.45

4.80

6.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara i al Castell
Cartoixa.
2- “Combinat MODERNISTA” que inclourà:
• Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés a la Masia Freixa i la Casa
Alegre de Sagrera.
• Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.
Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes de
preus:
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Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Grup* 1

Grup* 2

Grups* 3, 4 i 5

Grup* 6

Anada i tornada FGC

1.55

2.35

3.10

3.65

Entrada Masia Freixa

-

-

-

-

Entrada Casa Alegre de
Sagrera

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada mNACTEC

1.80***

1.80***

1.80***

1.80***

TOTAL PVP

5.35

6.15

6.90

7.45

TOTAL PVP**(4-6 anys)

1.55

2.35

3.10

3.65

TOTAL PVP*** (7-8 anys)

3.55

4.35

5.10

5.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors de transport
públic
** Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de Sagrera.
*** Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.
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Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

1 zona

2 zones

3 zones

Anada i tornada FGC

3.45

4.80

6.40

Entrada Masia Freixa

-

-

-

Entrada Casa Alegre de
Sagrera**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada mNACTEC***

2.00**

2.00**

2.00**
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TOTAL PVP

7.45

8.80

10.40

TOTAL PVP** (4-6 anys)

3.45

4.80

6.40

TOTAL PVP*** (7-8 anys)

5.45

6.80

8.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Casa Alegre de Sagrera.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
3- “Combinat DESCOBREIX TERRASSA” que inclourà:
•

Per part d’FGC un bitllet d’anada i tornada a l’estació de Terrassa Rambla des de
qualsevol punt de la línia Barcelona - Vallès de FGC.
• Per part de l’Ajuntament de Terrassa, un tiquet d’accés al conjunt de la Seu d’Ègara.
• Per part del mNACTEC un tiquet d’accés al recinte del Museu.

Amb efectes de la data de signatura d’aquest conveni s’estableix les següents tarifes de preus:
A) Tarifes escoles:
El combinat escolar es vendrà amb reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC.
Quan es faci la reserva s’informarà a les entitats que formen part del conveni juntament
amb FGC, per tal que procedeixin a les accions pertinents.
Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Grup* 1

Grup* 2

Grups* 3, 4 5

Grup* 6

Anada i tornada FGC

1.55

2.35

3.10

3.65

Entrada Seu d’Ègara

2.00**

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada mNACTEC

1.80**

1.80**

1.80**

1.80**

TOTAL PVP

5.35

6.15

6.90

7.45

TOTAL PVP** (4-6 anys)

1.55

2.35

3.10

3.65

TOTAL PVP*** (7-8 anys)

3.55

4.35

5.10

5.65

*zones tarifàries exclusives d’FGC que no permeten intermodalitat amb altres operadors de transport
públic
**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
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B) Tarifes general:
El combinat general es vendrà a les màquines expenedores de totes les estacions de la
línia Barcelona-Vallès excepte a l’estació de Terrassa-Rambla.
Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

Desglossament
preus per servei
(iva inclòs)

1 zona

2 zones

3 zones

Anada i tornada FGC

3.45

4.80

6.40

Entrada Seu d’Ègara

2.00**

2.00**

2.00**

Entrada mNACTEC

2.00**

2.00**

2.00**

TOTAL PVP

7.45

8.80

10.40

TOTAL PVP** (4-6 anys)

3.45

4.80

6.40

TOTAL PVP*** (7-8 anys)

5.45

6.80

8.40

**Els nens i nenes menors de 6 anys tenen entrada gratuïta a la Seu d’Ègara.
***Els nens i nenes menors de 8 anys tenen entrada gratuïta al mNACTEC.
Les tarifes dels bitllets combinats s’acordaran anualment en funció dels serveis aportats per
cada part.
Les tarifes es revisaran de comú acord el primer de gener de cada any sense que aquests
canvis modifiquin les condicions que regeixen l’acord general.
En qualsevol cas, les tarifes establertes seran vàlides per a qualsevol dia de l’any, ja sigui
feiner o festiu, i la seva validesa es limitarà al dia de primera validació dins les
dependències de FGC.
Tant els preus dels serveis aportats com el preu final del bitllet, es faran constar en el
document específic de l’acord.
Per tal de donar claredat a les tarifes que s’apliquin en cada moment s’establirà el quadre
tarifari de desglossament de preus que correspongui en cada cas
Els preus hauran de contemplar l’IVA que correspongui en cada cas i l’assegurança
obligatòria de viatgers seran vigents mentre qualsevol d’ambdues parts no modifiqui les
seves tarifes de venda al públic.
FGC anul·larà la venda automatitzada d’aquests bitllets combinats en les seves MAE’s el
primer cap de setmana de cada mes, atesa la gratuïtat de les entrades en les instal·lacions
municipals fixades per a aquests períodes en el calendari de 2014.
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TERCER.- LIQUIDACIÓ DE LA RECAPTACIÓ
Mensualment, FGC detallarà a l’Ajuntament de Terrassa i al mNACTEC el total de vendes
realitzades amb el desglossament d’imports que correspongui a cada part, per tal que
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC (amb el nom i el NIF de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural) puguin emetre la factura corresponent per les entrades al preu que
correspongui a cada moment.
FGC efectuarà el pagament a 30 dies mitjançant transferència als comptes que designin
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
QUART.- APORTACIONS
Per part de l’Ajuntament de Terrassa:
• Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartelleria i pàgines
web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació del municipi, de l’espai o activitat
promocionat.
• Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents per arribar
al municipi en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció turística i cultural.
• Despeses de promoció i comunicació de les campanyes que es defineixin en relació al
producte combinat.
• Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
o Producció de fulletons
o Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les instal·lacions
d’FGC destinades a tal objecte (elements i suports que s’acordin en la comissió de
seguiment i segons disponibilitat).

Per part del mNACTEC:
• Inclourà el logotip d’FGC en tots els suports de promoció, fulletons, cartelleria i pàgines
web corporatives, en els quals s’indiqui la ubicació de l’entitat, de l’espai o activitat
promocionat.
• Recomanarà de manera destacada FGC com a una de les opcions preferents per arribar
a l’entitat en totes les seves guies, fulletons i espais de promoció turística i cultural.
• Despeses de promoció i comunicació
• Inicialment, l’acció de comunicació es concretarà en els següents elements:
o Producció de fulletons
o Producció, instal·lació i retirada del material promocional a les instal·lacions
d’FGC destinades a tal objecte (elements i suports que s’acordin en la comissió de
seguiment i segons disponibilitat).
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Per part de FGC:
• La realització d’una campanya per any amb FGC (dates a confirmar segons conveniència
d’ambdues parts).
• Presentació i promoció del producte a l’Espai Provença d’FGC (segons disponibilitat).
• Promoure en la seva pàgina web corporativa, així com en les seves instal·lacions
destinades a promoció social, les activitats, espais i altres accions d’interès per al
l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC .
• Distribució de fulletons a les estacions i cessió de les seves instal·lacions i dels espais
disponibles per a la col·locació de suports publicitaris (opis, tertúlies interiors dels trens,
pàgina web, parets d’estacions, exterior de trens...).
• Col·laboració en l’estudi conjunt per crear més bitllets combinats que incloguin el transport
i l’entrada als recintes culturals que s’acordin i, en aquest cas, el maquinari i suport
comercial per a la seva venda, segons l’acta acord específic que es defineixi en el si de la
comissió de seguiment.
CINQUÈ.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El present conveni s’executarà d’acord amb el calendari i actuacions que es determinin per
cada campanya concreta o acció de promoció i segons allò que acordi la Comissió de
Seguiment.
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’estableix una comissió de seguiment de l’acord que estarà constituïda pels membres que
cada una de les parts designi, que vetllarà pel desenvolupament i consecució dels fins
establerts en el present document, resolent els dubtes que es puguin plantejar durant la
seva execució.
La comissió s’encarregarà de la revisió periòdica de les tarifes i condicions establertes en
els productes acordats en el conveni present. Així mateix i si s’escau establirà i decidirà les
necessitats de crear nous productes combinats d’acord amb els compromisos assumits en
el conveni present i respectant en tots els casos els preus d’entrada al mNACTEC que
hagin estat aprovats prèviament pel Consell d’Administració de l’ACPC. Tant les revisions
de tarifes com els nous productes es formalitzaran mitjançant una Acta d’Acords definida
per la mateixa comissió.
Per als supòsits en què les parts vulguin assumir nous compromisos o modificar els termes
establerts en aquest conveni els acords es formalitzaran mitjançant una addenda del
conveni.
La comissió és reunirà quan la majoria dels seus membres així ho acordin i com a mínim un
cop cada sis mesos.
Als efectes de mantenir una comunicació constant, FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el
mNACTEC nomenaran respectivament d’entre els membres de la comissió, un director de
projecte o responsable d’execució, que serà l’únic l’interlocutor amb l’altra part.
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SETÈ. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per DECRET 179/1995, de 13 de juny, concretament al seu Títol 7
“Convenis i consorcis”.
A les tarifes dels Museus de Terrassa s’aplica la tarifa reduïda (2€) d’acord amb
l’Ordenança fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa per la qual s’aprova la TAXA per la
prestació de serveis del Museu de Terrassa i la utilització extraordinària d’espais a la Casa
Museu Alegre de Sagrera. Al ser una taxa no s’aplica IVA.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Pel que fa a les tarifes del mNACTEC s’aplica la tarifa reduïda de 2 € al preu bitllet combinat
mNACTEC-FGC i de 1.80 € al preu combinat mNACTEC escoles, atès l’acord de data 20
de juny de 2014 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
La venda d’entrades a museus i monuments realitzades per entitats de dret públic o per
entitats o establiments culturals privats de caràcter social, és una prestació de serveis
exempta d’IVA en virtut de l’article 20.u.14è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit.”
VUITÈ.- VIGÈNCIA
Aquest conveni s’estableix per una durada fins a 31 de desembre de 2015.
En cas que les dues parts desitgen ampliar aquest contracte, ha de ser per acord exprés de
les parts, abans de la seva finalització.
NOVÈ.- SECRET PROFESSIONAL
FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC així com els col·laboradors de cadascun,
estan obligats al deure de secret professional, en relació a la informació o les dades de
caràcter personal que en ocasió de la realització del conveni coneguin. Així mateix i de
conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, estaran obligats a la seva guarda encara desprès de finalitzada la present
col·laboració..
DESÈ.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a) El mutu acord entre FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el mNACTEC.
b) La demora en el compliment dels terminis establerts al conveni.
c) L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del conveni
per la part perjudicada.
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d) Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, condicions
i qualitats establerts al conveni.
e) Les causes assenyalades en la normativa vigent.
ONZÉ.- JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data
indicades a l'encapçalament.”

SEGON.- Aprovar la despesa derivada de la signatura d’aquest conveni per un import total de
300,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4623/43201/22602.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les entitats interessades i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui per al seu coneixement i compliment.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

7. Aprovar inicialment el canvi de modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica
prevista la vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per a la cooperació, dins el
sistema d’actuació per reparcel·lació de l’àmbit Polígon d’Actuació “PA-GAS 004”. GURB
20/2014
S’anuncia per la Presidència la retirada del present punt de l’ordre del dia.
8. Donar compte de la resolució núm. 1408 de 2 de febrer de 2015, que accepta la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona per la realització d’una anàlisi jurídica de camins
municipals de Terrassa. GNMA 09/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1408, de 2 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de Recurs
Tècnic per la realització d’una l’anàlisi jurídica de camins municipals de Terrassa.
SEGON.- Notificar el contingut de la present Resolució a la Diputació de Barcelona i als
departaments que correspongui per a la seva tramitació i compliment.

9. Donar compte del decret núm. 1202 de 29 de gener de 2015, que accepta un ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de
1.733.000,00 €, destinat a l’actuació “Expropiacions”. COSU 01/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1202, de 29 de gener de 2015, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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ÚNIC.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa
per un import de 1.733.000,00 euros, amb destinació a l’actuació: “Expropiacions”, així com les
condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de
Governs Locals 2012- 2015 “ de la Diputació de Barcelona.

10. Donar compte del decret núm. 1203 de 3 de febrer de 2015, que accepta un ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de
655.000,00 €, destinat a l’actuació “Actuacions de millora de l’espai públic”. COSU 03/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1203, de 3 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa
per un import de 655.000,00 euros, amb destinació a l’actuació: “Actuacions de millora de l’espai
públic”, així com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015 “ de la Diputació de Barcelona.

11. Donar compte del decret núm. 1204 de 3 de febrer de 2015, que accepta un ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de
1.500.000,00 €, destinat a l’actuació “Esponjament del barri de Ca N’Anglada, 1a fase”.
COSU 02/2014
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 1204, de 3 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa
per un import de 1.500.000,00 euros, amb destinació a l’actuació: “Esponjament del barri de Ca N’
Anglada, 1a Fase”, així com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015 “ de la Diputació de Barcelona.

12. Ratificar la resolució número 1800 de 20 de febrer de 2015 que sol·licita a la Diputació de
Barcelona un ajut de 150.000 € per a la realització de l’actuació “Foment de l’ocupació a la
indústria del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins”.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1800, de 20 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar l’ajut de 150.000 € a la Diputació de Barcelona per a la realització de
l’actuació 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, Ajuntament de
Barberà del Vallès i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L’actuació està emmarcada dins el
Projecte per promoure l’ocupació a la Indústria Local, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local - Servei de Mercat de Treball, de la Diputació de Barcelona.
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SEGON.- El cost total del programa és de 200.000 € pel qual es sol·licita el 75 % de subvenció.
L’import de 50.000 € corresponent al cofinançament de l’actuació anirà amb càrrec de la Societat
Municipal Foment de Terrassa, SA.
TERCER.- Segons Pressupost de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2015 i 2016 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir el cofinançament del programa.
QUART.- Determinar que la gestió de l’actuació Foment de l’ocupació a la indústria del sector
químic, farmacèutic, del plàstic i afins correspondrà 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.
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present Decret a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

13. Ratificar la resolució núm. 1282 de 26 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona la pròrroga del conveni per al desenvolupament del “Programa de suport a les
comunitats de veïns i veïnes 2015 per un import total de 75.000 €. INSU 07/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1282, de 26 de gener de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga del conveni per al desenvolupament
del “Programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes 2015 per un import total de setantacinc-mil euros (75.000,- €).

SEGON.- D’acord amb el detall que s’acompanya, existeix previsió pressupostària a les partides
que s’indiquen.

ACTUACIÓ

PRESSUPOST INICIAL 2015
Capítol 1: Contractació de personal de
dinamització, acompanyament i seguiment

Programa de Suport a les
comunitats
de veïns i veïnes

Capítol 1: Altre personal
Capítol: Despeses indirectes generals de
l’Ajuntament
TOTAL

91.190,81
58.421,00
8.008,50

157.620,31€

TERCER.- Per al correcte desenvolupament dels projectes inclosos a la sol·licitud de suport
econòmic a la Diputació de Barcelona per a 2015, a continuació es relaciona el personal adscrit, i
que té consideració de despesa elegible:
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LLOC DE TREBALL

CIUTADANIA I
DRETS CIVILS

DINAMITZADOR/A

%
55%

DINAMITZADOR/A

100%

DINAMITZADOR/A

100%

DINAMITZADOR/A

100%

DINAMITZADOR/A

100%

AUXILIAR DE GESTIÓ

30%

RESPONSABLE IMMIGRACIO MEDIACIO I CIVISME

60%

CAP DEL SERVEI DE CIUTADANIA I DRETS CIVILS

20%

DIRECTOR DE SERVEIS DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

5%

14. Aprovar l’adhesió al programa de Teleassistència regulat per les Bases aprovades per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 28 de març de 2012 i prorrogades el 27 de
novembre de 2014 en tots els seus termes, per al període de l’1 de gener de 2015 i fins al 31
de desembre del 2016. GESAD 22/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al programa de Teleassistència regulat per les Bases aprovades per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 28 de març de 2012 i prorrogades el 27 de
novembre de 2014 en tots els seus termes, per al període de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de
desembre del 2016.

SEGON.- Autoritzar la despesa corresponent per a l’any 2015 del programa de Teleassistència,
del que l’adjudicatària del servei és l’empresa TELEVIDA amb NIF número B80925977, per un
import total de tres-cents trenta mil euros (330.000,- €) IVA inclòs, pels preus unitaris mensuals
vigents, que aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del vigent
pressupost de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Carregar la despesa de 330.000,- € a l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del
pressupost 2015.
QUART.- L’adhesió al contracte d’adjudicació del servei de Teleassistència per a 2016 té un
import pendent de calcular segons el nombre de persones usuàries i supeditat a l’existència de
crèdit al pressupost municipal, si bé és reserva una quantitat de 330.000 € al pressupost de l'any
2016.
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15. Ratificar la resolució núm. 1858 de 23 de febrer de 2014 que sol·licita una subvenció de
100.000,00 € al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per al Festival TNT Terrassa Noves Tendències 2015. INSU 08/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1858, de 23 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 100.000,00 € al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música per al Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2015.

CULTURA

SEGON.- Adscriure al projecte el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible:
NOM I COGNOMS
Pietat Hernández Núñez
(Plaça a convocar)
Gabriel Sicilia Sánchez
Jordi Pauls Bosch
Manel Romo Navàs
Catalina Martínez García
Amparo Pulido Sánchez
Angels Pérez Montalà
Silvia Piñol Fullola

LLOC DE TREBALL
Directora de serveis de Cultura
Tècnica de gestió cultural
Auxiliar de gestió
Responsable instal·lació cultural
Administratiu
Auxiliar de gestió
Conserge
Secretària direcció
Secretària membres corporació

% imputat
10,00%
20,00%
20,00%
20,00%
8,00%
8,00%
8,00%
1,00%
1,00%

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

16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de recepció de
deposició controlada de residus de la construcció. ECAS 651/2015
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, 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

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

9 mesos

6.000,00 €

-

-

2016

3 mesos

2.000,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de recepció de
la deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts, ceràmics inerts residus
barrejats, terra inerts, procedents de construcció o demolició.
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 de vuit mil euros
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(8.000,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització, que
es preveu l’1 d’abril de 2015.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vuit mil vuit-cents euros (8.800,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1511.15302.22799 del Pressupost Municipal.
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 els exercicis 2014 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 cap d’obres del Servei de Gestió de l’Espai Públic, que actualment és el Sr. José
Manuel Arrieta, 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 de la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

17. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió i
Dinamització dels Bucs d'Assaig de la Casa Baumann. ECAS 800/2015
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, 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

2015

7 mesos

9.625,00 €

-

-

2016

12 mesos

16.500,00 €

-

-

2017

5 mesos

6.875,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de dinamització
dels Bucs d’Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann).
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 trenta-tres mil euros (33.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de dos (2) anys,
a comptar des de la seva formalització. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista
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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,
trenta-nou mil nou-cents trenta euros (39.930,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3465 33403 22799 del Pressupost Municipal:
2015

11.646,25 €

2016

19.965,00 €

2017

8.318,75 €

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 cap de Joventut i Lleure, que actualment és la
Sra. Sònia Valle, a la qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, 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.

18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment preventiu, normatiu i correctiu del sistema de climatització instal·lat a l’Arxiu
històric i Comarcal, Sala Muncunill, Teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques
públiques de Terrassa: BCT, BD2, BD3, BD4 i BD6. ECAS 7174/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
a) Manteniment preventiu i normatiu:

Any

Durada inicial
Durada
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Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2015

8 mesos

10.633,33 €

-

-

2016

12 mesos

15.950,00 €

-

-
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2017

4 mesos

5.316,67 €

-

-

b) Manteniment correctiu:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2015

8 mesos

6.000,00

-

-

2016

12 mesos

9.000,00

-

-

2017

4 mesos

3.000,00

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment
preventiu, normatiu i correctiu del sistema de climatització instal·lat a l’Arxiu històric i Comarcal,
Sala Muncunill, Teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques públiques de Terrassa: BCT, BD2,
BD3, BD4 i BD6.
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-nou mil nou-cents euros (49.900,00 €), exempts d’IVA. La durada d’aquest contracte
és de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
seixanta mil tres-cents setanta-nou euros (60.379,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries:
a) Manteniment preventiu i normatiu (38.599,00 €, inclòs l’IVA):
2015:

887,33 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

9.680,00 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

1.129,33 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

645,33 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

524,33 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300

2016:
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1.331,00 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

14.520,00 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

1.694,00 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

968,00 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

786,50 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300
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2017:
443,67 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

4.840,00 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

564,67 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

322,67 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

262,17 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300

b) Manteniment correctiu (21.780,00 €, inclòs l’IVA):
2015:
435,60 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

5.445,00 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

580,8 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

435,6 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

363,00 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300

2016:
653,40 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

8.167,50 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

871,20 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

653,40 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

544,50 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300

2017:

217,80 €, inclòs l’IVA

3451.33001.21300

2.722,5 €, inclòs l’IVA

3451.33211.21300

290,40 €, inclòs l’IVA

3451.33222.21300

217,80 €, inclòs l’IVA

3451.33407.21300

181,50 €, inclòs l’IVA

3451.33408.21300

Atès que el present 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 del Servei 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.
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SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a través de la plataforma
de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

19. Adjudicar el contracte de concessió de l'ús privatiu d'una porció de domini públic
situada a la plaça de Ricard Camí de Terrassa, per destinar-lo a bar-restaurant. ECAS
4930/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. Jesus la concessió de l’ús privatiu d’una porció de domini públic situada
a la plaça de Ricard Camí, per a destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria. La porció de domini
públic compta amb una part edificada de 88,02 m², anteriorment coneguda com a Oblongo, que es
destina a l’activitat de bar i hostaleria, i una altra part, oberta, que es podrà destinar a terrassa,
prèvia sol·licitud, segons el que estableix l’ordenança reguladora de les autoritzacions de les
terrasses de bar.
Aquesta concessió administrativa d’ús tindrà un termini de vigència de quinze (15) anys, a comptar
des de la data de la formalització del contracte.
SEGON.- El contractista abonarà a l’Ajuntament un cànon anual de set mil sis-cents vint-i-un
euros (7.621,00 €), que s’actualitzarà anualment conforme a les variacions experimentades per
l’IPC i es farà efectiu en la forma establerta a la clàusula setena del plec de clàusules
administratives.
TERCER.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’adjudicatari i als departaments de
l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
20. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’atenció socioeducativa per a
adolescents i joves de Terrassa, Districte Jove. ECAS 846/2015
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, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
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Durada inicial
Durada

Despesa

2015

7 mesos

2016
2017

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

170.450,00 €

-

-

12 mesos

292.200,00 €

-

-

5 mesos

121.750,00 €

-

-
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’intervenció
socioeducativa amb adolescents i joves de Terrassa, Districte Jove.
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 vuitanta-quatre mil quatre-cents euros (584.400,00 €), exclòs l’IVA, i una durada de
dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització, que es preveu l’1 de juny de 2015.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
sis-cents quaranta-dos mil vuit-cents quaranta euros (642.840.00 €), IVA inclòs, es farà amb càrrec
a les següents:
Aplicació pressupostària

2015

2016

2017

3465.33404.22799

126.215,84 €

216.370,00 €

90.154,16 €

3465.33404.22699

1.283,33 €

2.200,00 €

916,67 €

3313.23103.22799

59.995,83 €

102.850,00 €

42.854,17 €

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 els exercicis 2014 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, la cap Joventut i Lleure infantil, que actualment és la Sra. Sònia Valle i Vilamitjana, 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 de la
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

21. Ratificar la resolució núm. 1886 de 18 de febrer de 2015, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius
de Catalunya per facilitar l’orientació, la formació i la gestió referent al marc de la fiscalitat,
la tributació, la comptabilitat i el compliment per part de les entitats sense ànim de lucre del
marc legal vigent, d’acord amb la nova Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de
Societats.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 1886, de 18 de febrer de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Col·legi Oficial
de Gestors Administratius de Catalunya per a facilitat l’orientació, la formació i la gestió referent al
marc de la fiscalitat, la tributació, la comptabilitat i el compliment per part de les entitats sense
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ànim de lucre del marc legal vigent, d’acord a la nova Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost
de Societats.
SEGON.- Notificar aquests acords als interessats.

22. 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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