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ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membres excusats
Jordi Ballart i Pastor
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

17/2015

6-NOVEMBRE-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data sis de novembre de
l’any dos mil quinze, es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria la
sessió ordinària, sota la Presidència de la Primera
Tinent d’Alcalde, i Alcaldessa accidental, Sra.
Rosa Maria Ribera i Mitjavila.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colás i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez i Munné, com a interventor general.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores i 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.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 23 d’octubre de 2015 (16/2015).
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 23 d’octubre de 2015
(Reunió 16/2015).

2. Ratificar la resolució núm. 8934 de 13 d’octubre de 2015 que sol·licita una subvenció
de 74.800,00 € al Servei d’Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament d’un Espai de
recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, amb un cost total de
l’actuació de 87.316,04 €.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8934, de 13 d’octubre de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Sol·licitar una subvenció de 74.800,00 € al Servei d’Ocupació de Catalunya, per al
desenvolupament d’un Espai de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
SEGON.- El cost total de l’actuació és de 87.316,04 €. L’import corresponent al cofinançament
del programa, per valor de 12.516,04 € anirà amb càrrec al pressupost de 2016 del Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER.- Notificar el contingut de la present resolució al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de
Terrassa, perquè la faci efectiva.

3. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa SA, per un import de 264.000 € per realitzar el
programa “Fem Ocupació per a Joves”.
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 al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 264.000 € per realitzar el
Programa Fem Ocupació per a Joves amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 joves
de Terrassa en empreses del municipi.
SEGON.- En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

4. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa SA, per un import de 815.176,50 €, per realitzar
accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del SOC, en àrees
professionals prioritàries, amb un cost total del programa de 815.176,50 €.
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 al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar accions formatives vinculades al
fitxer d’especialitats formatives del SOC, en àrees professionals prioritàries, adreçades
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades, per un import de 815.176,50 €.
SEGON.- El cost total del programa és de 845.176,50 €.
TERCER.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de 30.000 € anirà
amb càrrec al pressupost de 2016 de Foment de Terrassa SA.
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5. Acceptar la subvenció atorgada pel SOC pel programa “Pla estratègic per a la
implantació d’actuacions d’economia circular i de simbiosi industrial: possibilitats reals
d’implantacions a polígons de Terrassa”, per import de 49.561,60 € amb un cost total de
l’actuació de 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.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per un import
de quaranta nou mil cinc-cents seixanta un euros, amb seixanta cèntims (49.561,60€), per el
programa “Pla estratègic per a la implantació d’actuacions d’economia circular i de simbiosi
industrial: possibilitats reals d’implantació a polígons de Terrassa”.
SEGON.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i als
departaments que correspongui perquè el facin efectiu.

6. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA, de la
subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació de 81 persones
aturades, prioritàriament a partir de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació, per un import de 738.943,00 €.
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 l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció del Programa Treball i Formació adreçat a la contractació de 81 persones aturades,
prioritàriament a partir de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació, per un import de set cents trenta-vuit mil nou-cents quaranta-tres euros
(738.943,00 €).
SEGON.- El cost total del programa és de un milió trenta-un mil nou-cents cinquanta-un euros
noranta-dos cèntims (1.031.951,92 €).
TERCER.- L’import de dos-cents noranta-tres mil vuit euros amb noranta-dos cèntims
(293.008,92 €) corresponent a les despeses no subvencionables, anirà amb càrrec a les
diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.
QUART.- Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als ens i
departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

7. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa SA, per al Programa Treball i Formació adreçat
a la contractació de 44 persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció, per un import de 364.721,28 €.
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.- Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, per al Programa Treball i Formació adreçat a la
contractació de 44 persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, per
un import de tres cents seixanta-quatre mil set-cents vint-i-un euros amb vint-i-vuit cèntims
(364.721,28€).
SEGON.- El cost total del programa és de 489.181,00€.
TERCER.- L’import de 124.459,72 € corresponent a les despeses no subvencionables, anirà
amb càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte. En cas que no
es rebi la subvenció sol·licitada no es realitzaran les accions abans descrites.
QUART.- Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als ens i
departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

8. Ratificar la resolució núm. 8852 de 20 d’octubre de 2015 que sol·licita una subvenció a
la Diputació de Barcelona, per un import de 7.145,41 € per a les programacions d’Arts
Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona, on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, pel curs escolar 20152016.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8852, de 20 d’octubre de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, per a les
programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, pel curs escolar
2015-2016, sent l’import a sol·licitar de set mil cent quaranta cinc euros amb quaranta un
cèntims (7.145,41 €).
SEGON.- Proposar com a entitat organitzadora i de gestió del programa de teatre, música i
dansa adreçat en horari escolar als alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar
2015-2016 a la FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU – Pedagogia de l’Espectacle.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta Resolució a les parts interessades.

9. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paüls per al desenvolupament del projecte Centre
d’acollida del Programa d’atenció a persones en situació sense llar 2015. TRET 115/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paüls per al desenvolupament del projecte Centre
d’acollida del Programa d’atenció a persones en situació sense llar, que es transcriu a
continuació:
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“REUNITS
D’una part, la senyora Rosa Maria Ribera i Mitjavila, tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets
Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili al Raval de
Montserrat, 12-14 de Terrassa i NIF P-0827900B, en virtut del decret de delegacions
d’Alcaldia 6958 de 31 de juliol de 2015.
I de l’altra, el senyor Miquel Font i Roca, president de la Fundació Busquets de Sant Vicenç
de Paül, amb domicili al carrer Doctor Cabanes, 27 de Terrassa i NIF G08245714.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003; l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa; i les Bases de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa,
així com la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
2. L’Ajuntament de Terrassa té la voluntat de treballar per la defensa dels drets socials,
liderant polítiques contra l’exclusió social i la pobresa.
3. Un nombre creixent de persones tenen serioses dificultats per cobrir algunes de les
necessitats bàsiques més importants com l’alimentació, l’habitatge i/o la higiene personal,
situació que genera problemàtiques individuals i familiars de diversa índole, entre elles el
risc d’exclusió social, que són necessàries atendre amb rapidesa i eficàcia.
4. La voluntat d’aquest ajuntament és donar suport en la mesura de les seves possibilitats
econòmiques a les entitats que treballen per cobrir les necessitats bàsiques de les persones
i famílies en risc d’exclusió social, tasca realitzada des de la proximitat territorial que
complementa els ajuts i serveis oferts per l’administració.
5. La legislació vigent estableix que les administracions han de fomentar la participació de
les entitats sense ànim de lucre en l’acompliment d’activitats de serveis socials.
6. La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül és una entitat privada sense ànim de
lucre que té la seva seu social a Terrassa i que té per objecte, d’acord amb els seus
estatuts, entre d’altres, la cooperació amb les persones amb menys recursos per tal de
millorar les seves condicions de vida.
7. La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül disposa d’un centre, dins d’un programa
d’atenció a persones en situació sense llar, que ofereix acollida i atenció assistencial a
persones en risc i/o situació sense sostre i sense llar, amb l’objectiu de pal·liar la greu
situació d’exclusió que pateixen a través de la cobertura de les necessitats bàsiques
d’alimentació i higiene personal i, al mateix temps, a través d’un acompanyament
socioeducatiu personalitzat, per tal de promoure un procés d’inclusió i de recuperació de la
màxima autonomia possible.
8. La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül ha sol·licitat una subvenció per al
projecte Centre d’acollida del Programa d’atenció a persones en situació sense llar.
9. Per tot això, les parts signants estan interessades en subscriure un conveni específic
de col·laboració per a la realització del projecte Centre d’acollida del Programa d’atenció a
persones en situació sense llar, que es regirà per les següents
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CLÀUSULES
1. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació
Busquets de Sant Vicenç de Paül per al desenvolupament del projecte Centre d’acollida del
Programa d’atenció a persones en situació sense llar.
2. Obligacions de les parts
2.1 La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül es compromet a:
a) Dur a terme el projecte Centre d’acollida del Programa d’atenció a persones en situació
sense llar.
b) Facilitar la documentació i/o informació que li sigui requerida en relació al projecte.
c) Editar tots els documents i materials en relació a l’activitat subvencionada almenys en
català i fer constar explícitament, la col·laboració que manté amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Terrassa, sota la següent formula: “amb la col·laboració de” o el logotip
oficial de l’Ajuntament de Terrassa.
2.2 L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
a) Atorgar una subvenció de cinquanta-sis mil set-cents cinquanta euros (56.750,00 €), per
al Centre d’acollida del Programa d’atenció a persones en situació sense llar.
b) Tramitar un primer pagament del 80% a l’aprovació d’aquest conveni i un segon
pagament del 20% restant, prèvia justificació de l’activitat realitzada d’acord amb el previst al
punt 3 d’aquest conveni.
c) Donar, si s’escau, suport tècnic per al desenvolupament del projecte.
d) Designar una persona que serveixi d’interlocutor per a totes les qüestions referents al
desenvolupament d’aquest conveni.
3. Justificació
Per justificar l’activitat realitzada, la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül presentarà:
- Memòria tècnica
- Memòria econòmica que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses de la
totalitat del projecte, així com els originals de les factures, minutes i demés justificants de les
despeses efectuades pel beneficiari com mínim per l’import de la subvenció atorgada i que
hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent.
- En el cas de presentar factures que continguin retenció de l’IRPF, serà necessari aportar el
document de liquidació a Hisenda.
- En el cas de justificar despeses de personal, aquestes es justificaran amb la presentació
de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 corresponents a les
persones i els períodes justificats
El termini de justificació serà el 29 de febrer de 2016.
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4. Despeses elegibles
Es consideren despeses elegibles, les previstes a l’article 72 del reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 en concordança amb l’article
31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
En concret s’admetran justificants de les despeses contingudes en el pressupost presentat
referents a:
•

Despeses de Personal

•

Despeses Assegurances

•

Altres depeses( gestoria, manteniment..)

•

Despeses Cost Servei Menjador

•

Despeses Subministraments

Qualsevol modificació substancial en el pressupost inicial, estarà supeditat a l’acceptació
prèvia per part de Serveis Socials.
5. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes des de
l’1 de gener al 31 de desembre de 2015. La seva vigència serà fins que finalitzi la tramitació
de la justificació i el pagament de la subvenció.
6. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:
- El transcurs del termini de vigència establert a l’acord cinquè.
- L’incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n derivin.
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
- L’aplicació dels fons a finalitats diferents de les estipulades en el conveni, essent obligatori
en aquest supòsit retornar les quantitats indegudament aplicades.
- Per avinença de les parts signatàries.
7. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
8. Limitació de responsabilitats
8.1 La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül reconeix que el present conveni de
col·laboració no estableix cap mena de relació de servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de
forma que la responsabilitat subsidiària prevista a l’article 121 del Codi Penal correspondrà,
en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal al seu servei i que desenvolupi
funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest conveni
8.2 Pel que fa al tractament i cessió de dades relacionades amb l’activitat subvencionada,
serà d’aplicació la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de
desembre, el Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen
dades de caràcter personal, RD 994/99 d’11 de juny i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril,
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de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran
individualment del compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n
derivin.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, les parts el
signem en dos exemplars a un sol efecte.”
SEGON.- Atorgar a la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül, amb NIF G08245714, la
quantitat de 56.750,00 €, per a la realització del projecte Centre d’acollida del Programa
d’atenció a persones en situació sense llar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3313.23103.48900 (ADO 201500213997).
TERCER.- Satisfer a la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül, un primer pagament de
45.400,00€.
QUART.- Donar compte d’aquests acords als interessats.

10. Acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província. INSU 37/2015
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 subvenció de 459.325,00 € atorgada per la Diputació de Barcelona, per
a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, com a compensació
econòmica pel personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament, en relació al
funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4”, “Districte 5” i
“Districte 6” d’aquest municipi, que es desglossa en:
PROJECTE

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ
ATORGADA

Finançament de diversos llocs de treball
de Biblioteques

527.875,40 €

459.325,00 €

1
SEGON.- Ingressar l’import de 459.325,00 € al compte pressupostari 3451.46100.33211 Servei
de Cultura, Biblioteques
TERCER. - Adscriure el personal següent amb el percentatge de dedicació que es relaciona, el
qual té consideració de despesa elegible:
SERVEI DE CULTURA - BIBLIOTEQUES
NOM
--------------------------------

LLOC DE TREBALL
Directora BCT-Xarxa -

% imputat
100 %

--------------------------------

Sotsdirecció BCT

100 %

--------------------------------

Directora de Biblioteca de Districte 2

100 %
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--------------------------------

Directora de Biblioteca de Districte 3

100 %

--------------------------------

Directora de Biblioteca de Districte 4

100 %

--------------------------------

Directora de Biblioteca de Districte 6

100 %

--------------------------------

Bibliotecari BD4

100 %

--------------------------------

Bibliotecaria BCT

100 %

--------------------------------

Bibliotecaria BD6

100 %

--------------------------------

Bibliotecaria BCT

100 %

--------------------------------

Bibliotecaria BCT

100 %

--------------------------------

Bibliotecaria

100 %

--------------------------------

Bibliotecària

100 %

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

11. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
senyals de trànsit i pilones. ECAU 4522/2015
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, exclòs l’IVA:
Durada inicial

Any

Durada
Senyals

2015

Durada

Despesa

-

-

0,00 €
2016

11 mesos

Pilones
Senyals

Despesa
14.462,80 €

1 mes

Pilones
Senyals

Eventuals pròrrogues

79.545,46 €

1 mes

4.545,46€
2017

-

-

Pilones

7.231,40 €
413,22 €

11 mesos

79.545,46 €
4.545,46 €

98.553,72 €

91.735,54 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
senyals de trànsit i pilones. La durada del contracte és d’un (1) any comptat des de la
formalització. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrroga,
dos anys.
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 noranta-vuit mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims
(98.553,72 €), exclòs l’IVA.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cent dinou mil dos-cents cinquanta euros (119.250,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a les partida 1224 13301 21000 i 1224 13301 22799 del Pressupost municipal:
2015

2016

1224 13301 21000

17.500,00 €

96.250,00 €

1224 13301 22799

-

5.500,00 €

Atès que el present contracte pot comportar despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte el cap de Tecnologia i Manteniment del Servei
de Mobilitat, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov: www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

12. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
llicències del programari del fabricant Microsoft per a tauletes i smartphones. ECAU
5342/2015
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

Eventuals pròrrogues

Despesa

Despesa

2015

5.900,00 €

-

2016

5.900,00 €

-

2017

5.900,00 €

-

Any

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
llicències de programari del fabricant Microsoft per tal que dispositius mòbils (tauletes i
smartphones) puguin connectar amb els sistemes d’informació de l’Ajuntament.
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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 màxim de disset mil set-cents euros (17.700,00 €), exclòs l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de vint-i-un mil quatre-cents disset euros (21.417,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2121.92005.64100 del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Despesa

Despesa

2015

7.139,00 €

-

2016

7.139,00 €

-

2017

7.139,00 €

-

Any

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, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov: www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
conservació i manteniment normatiu i preventiu dels aparells elevadors municipals
situats en els diferents centres del Servei d’Educació, determinats serveis de
manteniment correctiu, la primera inspecció tècnica i la instal·lació d’una placa de
maniobra nova a l’Escola Lanaspa. ECAS 4311/2015
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:
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Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2016

12 mesos

22.923,56 €

-

-

2017

12 mesos

22.923,56 €

-

-

2018

-

-

12 mesos

22.923,56 €

2019

-

-

12 mesos

22.923,56 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació de serveis de
conservació i manteniment normatiu i preventiu dels aparells elevadors municipals situats en
els diferents centres del Servei d’Educació, determinats serveis de manteniment correctiu
(clàusula 2.1.), la primera inspecció tècnica i la instal·lació d’una placa de maniobra nova a
l’escola Lanaspa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de
quaranta-cinc mil vuit-cents quaranta-set euros amb dotze cèntims (45.847,12 €), exclòs l’IVA.
La durada del contracte és de dos (2) anys comptats des de la formalització. La durada del
contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de, durada inicial i pròrrogues, quatre
(4) anys.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, cinquanta-cinc mil quatre-cents setanta-cinc euros amb dos cèntims (55.475,02 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents dels Pressupostos
Municipals corresponents.
Aplicació

Percentatge

Any 2016

Any 2017

3422-32303-21200

69,81 %

19.363,55 €

19.363,55 €

3422-32401-21200

3,88 %

1.076,22 €

1.076,22 €

3422-32301-21200

5,01 %

1.389,65 €

1.389,65 €

3422-32302-21200

7,76 %

2.152,43 €

2.152,43 €

3422-32402-21200

9,66 %

2.679,44 €

2.679,44 €

3422-32001-21200

3,88 %

1.076,22 €

1.076,22 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap de Manteniment i Projectes del Servei
d’Educació, 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 realitza
correctament.
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SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació del contracte,
a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació 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 a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

14. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de control
de rosegadors. ECAS 6251/2015
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
2016

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

12.200,00

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació del servei de control de
rosegadors en el municipi de Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de dotze mil
dos-cents euros (12.200,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any, a
comptar des del de la seva formalització, que es preveu l’1 de gener de 2016.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, catorze mil set-cents seixanta-dos euros (14.762,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec de l’aplicació pressupostària 1414.31101.22706 del Pressupost Municipal de 2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Protecció de la Salut, que
actualment és la Sra. Josefina Argemí, 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,
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a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’acció
socioeducativa per a adolescents i joves estudiants dels centres d’ensenyament
secundari, Punt Jove a l’Institut (PJI). ECAS 5714/2015
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
2016

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

58.500,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la gestió del servei d’acció
socioeducativa per a adolescents i joves estudiants dels centres d’ensenyament secundari,
Punt Jove a l’Institut (PJI).
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 cinquanta-vuit mil cinc-cents euros (58.500,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà
una durada d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització, que es preveu l’1 de gener de
2016.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, setanta mil set-cents vuitanta-cinc euros (70.785,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3465.33403.22799 del pressupost municipal de 2016.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’atendre en exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte 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
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de neteja de
les instal·lacions i dependències adscrites als Serveis de Cultura i d’Esports. ECAS
3325/2015
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 present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada
2016

12 mesos

2017

-

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

255.003,77 €

-

-

-

12 mesos

255.003,77 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de neteja de
diferents instal·lacions i/o dependències dels Serveis de Cultura i Esports de l’Ajuntament de
Terrassa.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de doscents cinquanta-cinc mil tres euros amb setanta-set cèntims (255.003,77 €), exclòs l’IVA, i una
durada del contracte d’un (1) any comptat des de la formalització. La durada del contracte es
podrà prorrogar anualment fins a un màxim de, durada inicial i pròrroga, dos (2) anys.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte tres-cents vuit mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims
(308.554,56 €), l’IVA inclòs, es farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Serveis de Cultura

2016

3451.33211.22700

144.730,56 €

3451.33301.22700

15.423.96 €

3451.33407.22700

4.583,52 €

3451.33408.22700

1.702,92 €

3451.33801.22700

3.596,64 €

3451.33001.22700

10.735,32 €

Servei d’Esports
3452.34201.22700

127.781,64 €

Atès que el present 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
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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 la directora dels Serveis de Cultura i el cap del
Servei d’Esports, que actualment són la Sra. Pietat Hernández Núñez i el Sr. Carles Sánchez
Bonastre, respectivament, als quals 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, utilitzant el 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 a la plataforma de contractació
pública electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent
d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29
d’agost de 2014).

17. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap assumpte a tractar, quan són les 10 hores 15 minuts 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

Jordi Ballart i Pastor
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