ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

19/2016

4-NOVEMBRE-2016

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Miquel Sàmper i Rodríguez

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor
Lluïsa Melgares i Aguirre
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall

El quatre de novembre de l’any dos mil setze, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en segona convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència de la primera tinent d’alcalde, i
alcaldessa accidental, Sra. Rosa Maria Ribera i
Mitjavila.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla
Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 21 d’octubre de 2016 (18/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 21 d’octubre de 2016
(18/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa, pel qual es regula la col·laboració de l’esmentada Diputació en el Programa de
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP) d’Auxiliar
d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar pel curs 20162017.
S’anuncia per la Presidència la retirada del present punt de l’ordre del dia.

3. Ratificar la resolució núm. 8053, de 17 d’octubre de 2016, en relació a l’acceptació per
part de Foment de Terrassa d’una subvenció amb un import de 33.842,92 €, destinada al
finançament del programa Catalunya Empren.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 8053, de 17 d’octubre de 2016, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Acceptar la proposta de resolució provisional, per part de Foment de Terrassa,
destinada al finançament del programa Catalunya Empren, del Departament d’Empresa i
Ocupació, per un import de trenta-tres mil vuit-cents quaranta-dos euros amb noranta-dos
cèntims (33.842,92€)
SEGON. El cost total del programa és de quaranta-dos mil tres-cents tres euros amb seixantacinc cèntims (42.303,65€), dels quals l’import corresponent al cofinançament per part de
Foment de Terrassa és de vuit mil quatre-cents seixanta euros amb setanta-tres cèntims
(8.460,73 €) que anirà a càrrec del pressupost del 2016 de Foment de Terrassa SA.
TERCER. Notificar el contingut de la present Resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva.

4. Acceptar l’atorgament de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i
Família per a la realització de 30 contractes en pràctiques beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya per un import de tres-cents trenta mil euros (330.000,00 €).
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa, pel qual es regula la col·laboració de l’esmentada Diputació en el Programa de
Formació i Inserció PFI, en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP) d’Auxiliar d’Arts
Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar, dintre de l’àmbit de
concertació de Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals, curs 2016-2017.
SEGON. Acceptar la concertació del suport puntual “Programa de Formació i Inserció (PFI), en
la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP), curs escolar 2016-2017”, concedit per la
Diputació de Barcelona, per un import de vint-i-un mil euros (21.000,00 €) de conformitat al
Pacte 2n del conveni que anteriorment s’aprova.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 2

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió d’ús d’una
plataforma integral de gestió energètica. Exp. ECAU 5688/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2017

12 mesos

30.808,45 €

-

-

2018

12 mesos

41.322,00 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

41.322,00 €

2020

-

-

12 mesos

41.322,00 €

72.130,45 €

82.644,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de cessió d’ús d’una
plataforma integral de gestió energètica.
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 setantados mil cent trenta euros amb quaranta-cinc cèntims (72.130,45 €), exclòs l’IVA. El contracte
tindrà una durada de (2) anys, comptats des de la finalització de la implantació i integració
definitiva de la plataforma. La vigència del contracte es podrà prorrogar anualment fins a un
màxim de, contracte i pròrrogues, quatre (4) anys.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, de vuitanta-set mil dos-cents setanta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims
(87.277,84 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1436 16501 22799
del Pressupost Municipal:
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2017

12 mesos

37.278,22 €

-

-

2018

12 mesos

49.999,62 €

-

-

2019

-

-

12 mesos

49.999,62 €

2020

-

-

12 mesos

49.999,62 €

87.277,84 €

99.999,24 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre 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).
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L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsable del contracte el cap del Servei de Qualitat Ambiental, que
actualment és el Sr. Josep Latorre, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014)

6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de préstec
d’elements d’infraestructura de carrer a entitats sense ànim de lucre de la ciutat. Exp.
ECAS 5854/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any
2017

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

21.487,60 €

-

-

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió del
servei de préstec d’elements d’infraestructura de carrer a entitats sense ànim de lucre de la
ciutat: consergeria, custòdia i manteniment dels elements d’infraestructures de carrer i control
del magatzem (ubicat a la plaça del Tint, 6, 08224 Terrassa), i el seu trasllat, muntatge i
desmuntatge.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir el contracte, amb un pressupost base de licitació de vint-i-un
mil quatre-cents vuitanta-set euros amb seixanta cèntims (21.487,60 €) exclòs l’IVA. El
contracte tindrà un termini de vigència d’un (1) any comptat des de l’1 de gener de 2017. Si la
data de formalització del contracte és posterior, la durada del contracte serà des de la
formalització fins al 31 de desembre de 2017 i el seu preu, pel que fa als serveis de
consergeria, és calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-sis mil euros (26.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3460.92402.22609 del Pressupost Municipal.
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Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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 directora de Qualitat Democràtica, que
actualment és la Sra. Mercè Soler Campins, 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 a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 5a del TRLCSP, la participació en
el procediment d’adjudicació del contracte es reserva en la seva totalitat a Centres Especials de
Treball (CET), quan almenys el 70 per 100 dels treballadors afectats siguin persones amb
discapacitat amb especials dificultats: persones amb un grau de discapacitat superior al 65 % i
aquelles amb discapacitat intel·lectual, mental o paràlisis cerebral amb un reconeixement de
grau igual o superior al 33 %.

7. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de formació
física per la policia municipal. Exp. ECAS 5822/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Durada

Despesa

2017

12 mesos

27.200,00 €

2018

12 mesos

27.200,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de formació
física dels agents de la Policia Municipal 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
cinquanta-quatre mil quatre-cents euros (54.400,00 €), exclòs IVA. El contracte tindrà una
durada dos (2) anys a comptar des de la seva formalització, que es preveu abans del 31 de
desembre de 2016.
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QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: seixanta-cinc mil vuit-cents vint-i-quatre euros (65.824,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92009.16200 del Pressupost Municipal de 2017.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre 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 Prevenció de Riscos Laborals i
Desenvolupament Professional, que actualment és Maria Correa, a la qual correspondrà
supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014)

8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes,
cadires, tanques i altres) per als actes organitzats i/o recolzats per l’Ajuntament de
Terrassa. Exp. ECAU 5877/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any
2017

Durada

Despesa

12 mesos

63.636,37 €, exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en
règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes, cadires,
tanques i altres) per als actes organitzats i/o recolzats per l’Ajuntament de Terrassa.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de seixanta-tres mil
sis-cents trenta-sis euros amb trenta-set cèntims (63.636,37 €), exclòs l’IVA.
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La durada del contracte és d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització, que es preveu
l’1 de gener de 2017.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, de setanta-set mil euros (77.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

Any 2017

5451.33801.22609

57.500,00 €

5451.33406.22609

9.500,00 €

5451.33407.22609

4.000,00 €

3464.92402.22609

6.000,00 €

Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors,
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, mitjançant procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i en la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es.
SISÈ. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, la
directora del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández i Núñez, a la qual
correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

9. Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Tresoreria General de la Seguretat Social, per a la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament,
d’un terreny propietat de la Seguretat Social, ubicat a l’àmbit de Can Roca II, per a
destinar-lo provisionalment a aparcament. Exp. GSOL 11/2016
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni adjunt al present, subscrit en data 21 de juliol de 2016 entre
l’Ajuntament de Terrassa i la Tresoreria General de la Seguretat Social, per a la cessió d’ús a
favor de l’Ajuntament, d’un terreny de 2.000 m², propietat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, ubicat entre els carrers de Fàtima, Isidre Nonell i Estatut, a l’àmbit de Can
Roca II, per a destinar-lo provisionalment a aparcament.
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SEGON. Facultar al Tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc Armengol
Puig, o a qui el substitueixi en el càrrec, per tal de signar i atorgar tots els documents que siguin
necessaris, fins i tot d’esmena i/o de rectificació, per a la plena efectivitat dels presents acords.

TERCER. Notificar els acords presents als interessats, a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, als Serveis Educatius Municipals, al Servei de Projectes i Obres i als Serveis de Gestió
tributària i recaptació de l’Ajuntament.

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

Isidre Colás i Castilla
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Jordi Ballart i Pastor
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