ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

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

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall
Miquel Sàmper i Rodríguez

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla
Lluís Soria i Suárez

15/2015

09-OCTUBRE-2015

A la Sala de Presidència de la Casa Consistorial
de la ciutat de Terrassa, en data nou d’octubre 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 l’Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
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.
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.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada en data 18 de setembre de 2015
(14/2015).
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 18 de setembre de 2015
(Reunió 14/2015).

2. Ratificar la resolució núm. 7342 de 3 de setembre de 2015 que sol·licita al Departament
d’Ensenyament una subvenció, destinada al funcionament de les Escoles de Música de
les Corporacions Locals per l’any 2015.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 7342, de 3 de setembre de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, exclosa de concurrència,
destinada al funcionament de les Escoles de Música de les Corporacions locals, d’acord a la
proposta aprovada per la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament i Entitats Municipalistes,
per l’any 2015 amb les dades del curs escolar 2014-2015.
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SEGON.- Com a conseqüència de l’acord anterior, establir l’import màxim a sol·licitar al
Departament d’Ensenyament per al funcionament de l’esmentat centre, la diferència entre les
despeses i els ingressos totals de l’activitat: 828.151,52 €, tot i que l’esmentat Departament,
aplicarà uns criteris i percentatges per al seu càlcul definitiu.

3. Ratificar la resolució núm. 7680 de 28 de juliol de 2015 que accepta la subvenció de
18.000,00 €, atorgada per l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per al
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències – . INSU 08/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 7680, de 28 de juliol de 2015, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 18.000,00 €, atorgada Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música per al Festival TNT – Terrassa Noves Tendències.
SEGON.- Ingressar l’import relacionat en el primer punt en l’aplicació pressupostària
3451.42190.33407.

4. Acceptar parcialment l’ajut extraordinari atorgat pel Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat, per l’arranjament dels danys ocasionats per
les ventades produïdes el 9 de desembre de 2014 per un import de 638.930,37 €
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Acceptar parcialment l’ajut extraordinari atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per a
l’arranjament dels danys ocasionats per les ventades produïdes el 9 de desembre de 2014, per
un import total de sis-cents trenta-vuit mil nou-cents trenta euros amb trenta-set cèntims
(638.930,37€), atorgat per la Direcció General d’Administració Local, del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, per Resolució de la
Consellera DE Governació i Relacions Institucionals, de data 31 de juliol de 2015.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya als efectes pertinents.

5. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’ordre EMO/225/2015, de 17 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció
de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a
l'any 2015, per un import de 60.549,83 €.
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, d’acord l’ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les
persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.
SEGON.- El cost total del programa és de 66.235,35 € pel qual es sol·licita una subvenció de
60.549,83 €.
TERCER.- L’import corresponent al cofinançament del programa, per valor de 5.685,52 € anirà
amb càrrec al pressupost de Foment de Terrassa SA. que te dotació econòmica suficient en els
anys 2015-2016 en que es desenvolupa l’acció.

6. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries
de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015, per un
import de 36.810,67 €.
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 Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda
mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015, per un import de 36.810,67 €.
SEGON.- El cost total del programa és de 36.810,67 € pel qual es sol·licita el 100 % de
subvenció
TERCER.- En el Pressupost de Foment de Terrassa, SA per als exercicis 2015 i 2016 hi ha
previsió econòmica suficient per cobrir la subvenció sol·licitada.

7. Prendre coneixement de l’acceptació de la subvenció parcial, per part de Foment de
Terrassa, per un import de 15.072,19 €, atorgada per la Direcció General d’Economia
social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
resolució de data 24 de juliol de 2015, per el programa “ Catalunya Emprèn”.
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 de la subvenció parcial, per part de Foment de
Terrassa, per un import de quinze mil setanta-dos euros amb dinou cèntims (15.072,19€),
atorgada per la Direcció General d’Economia social i Cooperativa i Treball Autònom de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de data 24 de juliol de 2015, per el programa “
Catalunya Emprèn”.
SEGON.- L’import corresponent al cofinançament del programa, anirà a càrrec al pressupost
del 2015 de Foment de Terrassa SA.
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8. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord amb l’Ordre Ordre EMO/204/2015,
de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a
l'any 2015, per un import de 747.922,12 €.
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 Departament d’Empresa i
Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord amb l’Ordre Ordre EMO/204/2015, de
23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015, per un import
de 747.922,12 €.
SEGON.- El cost total de l’actuació és de 1.068.693,48 €.
TERCER.- L’import de 320.771,36 € corresponent a les despeses no subvencionables, es
computaran de la següent manera: 27.136,04 € aniran a càrrec de Foment de Terrassa SA,
72.194,51 € aniran a càrrec de Ecoequip SAM i 221.440,81 € es carregaran 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.

9. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció
de compra durant 48 mesos, de dos servidors per al sistema de virtualització
d'emmagatzematge de dades. ECAU 2646/2015
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:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

1 mes

1.206,61 €

2016

12 mesos

14.479,34 €

2017

12 mesos

14.479,34 €

2018

12 mesos

14.479,34 €

2019

11 mesos

13.272,73 €
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting sense opció de compra durant quaranta-vuit (48) mesos, de dos (2) servidors
per al sistema de virtualització d’emmagatzemament de dades, així com el manteniment
correctiu, suport tècnic dels equips i resolució d’incidències del maquinari durant el període de
vigència del contracte.
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-set mil nou-cents disset euros amb trenta-sis cèntims (57.917,36 €),
exclòs l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de setanta mil vuitanta euros (70.080,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2121.92005.20600 del Pressupost Municipal:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

1 mes

1.460,00 €

2016

12 mesos

17.520,00 €

2017

12 mesos

17.520,00 €

2018

12 mesos

17.520,00 €

2019

11 mesos

16.060,00 €

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, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el
director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel
Agelet, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament
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 (PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014).
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10. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense
opció de compra durant 48 mesos, de 10 motocicletes tipus escúter per a ser utilitzades
com a vehicle policial. ECAU 3332/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2015

1 mesos

4.000,00 €, exclòs l’IVA

2016

12 mesos

48.000,00 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

48.000,00 €, exclòs l’IVA

2018

12 mesos

48.000,00 €, exclòs l’IVA

2019

8 mesos

44.666,66 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting sense opció de compra durant 48 mesos, de 10 motocicletes tipus escúter
per a ser utilitzades com a vehicle policial.
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 cent noranta-dos mil euros (192.000,00 €), exclòs l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de dos-cents trenta-dos mil tres-cents vint euros (232.320,00 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1222.13201.20400 del Pressupost Municipal:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2015

1 mes

4.840,00 €

2016

12 mesos

58.080,00 €

2017

12 mesos

58.080,00 €

2018

12 mesos

58.080,00 €

2019

11 mesos

53.240,00 €

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).

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 6

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

CINQUÈ.- Designar responsable del contracte l’Intendent en Cap de la Policia Municipal, 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).

11. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense
opció de compra durant 48 mesos, d’un sistema de tallafocs perimetral per a la xarxa de
telecomunicacions. ECAU 2748/2015
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:

Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial
Durada

Despesa

2016

12 mesos

30.991,74 €

2017

12 mesos

30.991,74 €

2018

12 mesos

30.991,74 €

2019

11 mesos

30.991,74 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament,
mitjançant rènting sense opció de compra durant quaranta-vuit (48) mesos, d’un sistema de
tallafocs perimetral per a la xarxa de telecomunicacions.
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 cent vint-i-tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb noranta-sis cèntims
(123.966,96 €), exclòs l’IVA.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2121.92005.20600 del Pressupost Municipal:

Any
2016
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2017

12 mesos

37.500,00 €

2018

12 mesos

37.500,00 €

2019

12 mesos

37.500,00 €

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, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el
director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, que actualment és el Sr. Abel-Joel
Agelet, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament
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 (PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014).

12. Aprovar la licitació del contracte de serveis de cursos i tallers oferts en el Casal de
Gent Gran Anna Murià, dins del complex "Els Telers, Centre Residencial i de serveis per
a la gent gran". ECAS 5413/2015
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

29.545,45 €

-

-

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la prestació del servei de
monitoratge per cursos i tallers oferts en el Casal de Gent Gran Anna Murià, dins del complex
“Els Telers, Centre Residencial i de serveis per a la gent gran”, ubicat al carrer Sant Ildelfons,
núm. 8 de Terrassa, i a les entitats de gent gran.
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
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licitació de vint-i-nou mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (29.545,45
€), 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, trenta-dos mil cinc-cents euros (32.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 3461.33409.22799 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 d’unitat de Promoció de la Gent Gran, que
actualment és la Sra. Carme Busqueta, 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.

13. Liquidar els imports corresponents a pagaments de consums de llum i gas de l'Àrea
Olímpica Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2014 per part del
Club Natació Terrassa. GESAD 57/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Procedir a la liquidació dels imports corresponents a pagaments de consums de llum
i gas de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2014 per
part del Club Natació Terrassa, que determina un import pendent a abonar per part de
l’esmentada entitat de 33.891,32 € amb pagament previst pel mes d’octubre de 2015.
SEGON.- Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats i al servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin la liquidació corresponent.

14. Aprovar la minuta del conveni amb el Club Natació Terrassa per a la determinació
dels pagaments dels consums corresponents de l'any 2015. GESAD 102/2015
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni amb el Club Natació Terrassa per a la determinació
dels pagaments dels consums corresponents a l’any 2015, que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL CLUB NATACIÓ TERRASSA
RELATIU A LA DETERMINACIÓ DELS PAGAMENTS DE CONSUMS DE LLUM I GAS DE
L’ÀREA OLÍMPICA MUNICIPAL DE TERRASSA CORRESPONENTS A L’ANY 2015
A Terrassa, xxxxxxxxxxxxx
REUNITS
En JAUME ALVAREZ I SOLER en la seva condició de President del CLUB NATACIÓ
TERRASSA i degudament facultat per la signatura dels presents acords i en DANIEL
NART I JUANES, Regidor Delegat d’Esports degudament facultat per Decret d’Alcaldia
núm. 6958 de 31 de juliol de 2015.
EXPOSEN:
El Club Natació Terrassa, gestiona mitjançant concessió demanial les instal·lacions de
l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa segons acords de l’Excm. Ajuntament Ple de data
25 d’octubre de 2001 i de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2007.
D’acord amb el determinat en els corresponents Plecs de Condicions que regulen la
concessió, correspon al Club Natació Terrassa el pagament de les obligacions generades
pels subministraments de llum i gas de les instal·lacions que gestiona.
Els subministraments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal figuren fins a l’actualitat a
nom de l’Ajuntament de Terrassa tenint com a origen la construcció l’any 1992 dels nous
equipaments i serveis per la realització de les competicions de la subseu Olímpica de
Terrassa en hoquei herba.
Tot i que els diferents equipaments i serveis de l’Àrea Olímpica Municipal són gestionats
per diferents entitats esportives, el manteniment d’aquests subministraments com a
escomesa única i a nom de l’Ajuntament de Terrassa, s’ha considerat fins a l’actualitat
convenient per raons d’economia (preu kW més baix per subministrament d’alta tensió i
escomesa unificada de gas). L’existència d’espais i serveis comuns també ha aconsellat
fins a l’actualitat el manteniment d’aquest criteri.
La necessitat i interès en poder acotar objectivament i amb informació totalment real les
despeses imputables a cadascuna de les entitats gestores determinen la necessitat de
plantejar una independització de les escomeses, de forma que cadascuna de les entitats
disposi del seu propi subministrament directe de llum i gas.
Les accions realitzades fins a l’actualitat per intentar determinar els percentatges
corresponents a cada àmbit de gestió, amb la instal·lació de comptadors parcials no han
estat suficientment efectives per la dificultat que comporta el fet de comptar amb espais
comuns de serveis. Per aquest motiu es considera com a més adient procedir a la
independització d’escomeses amb la corresponent separació dels serveis comuns. A tal
efecte es va procedir durant l’any 2014 a l’encàrrec i realització d’un estudi en el que
s’analitzen les diferents opcions per procedir a la possible separació d’escomeses en els
diferents àmbits de gestió de l’Àrea Olímpica , determinant-se la necessitat de realitzar una
forta inversió per adequació d’instal·lacions i serveis. A aquest efecte es preveu realitzar
gestions amb les diferents institucions amb competència en matèria esportiva per assolir el
finançament necessari que permeti realitzar les actuacions corresponents.
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Un cop contrastada la dificultat d’utilitzar la informació facilitada pels equips de mesura al
continuar en funcionament serveis comuns difícils de repercussió i un cop adoptada la
decisió de procedir en quant es disposi dels recursos econòmics necessaris a la
independització de les escomeses, provisionalment es considera adient mantenir els
percentatges de repercussió de consums establerts fins a l’actualitat, preveient a mig
termini realitzar l’efectiva i definitiva independització de les escomeses i serveis.
Per tot això i a l’objecte de regular els imports previstos corresponents a l’exercici 2015.
ACORDEN:
Primer: Les previsions de consums per l’any 2015 realitzades amb l’anàlisi de les
facturacions reals de llum i gas de l’any 2014 incrementades en un 5% en estimació dels
augments de preus a realitzar per les companyies subministradores determinen les
següents estimacions per l’any 2015:
Llum:
Promig mensual cost llum Àrea Olímpica Municipal 2014 + increment 5%: 41.537,58 €
+ 2.076,88 € = 43.614,46 €
Per arrodoniment: 43.615,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (68,5%) segons previsions determinades per
acords anteriors: 29.876,28 €
Per arrodoniment: 29.877,00 €/mes
Gas:
Promig mensual cost gas Àrea Olímpica Municipal 2014 + increment 5% : 5.262,45 € +
263,12 € = 5.525,57 €/mes
Per arrodoniment: 5.526,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (48,5%) segons previsions determinades per
acords anteriors: 2.680,11 €
Per arrodoniment: 2.680,00 €/mes
Total mensual llum i gas 2015 a pagar a compte pel Club Natació Terrassa: 32.557,00
€/mes
Segon: En conseqüència els imports i calendaris de pagament a realitzar per part del Club
Natació Terrassa per llum i gas a compte de l’any 2015 serà el següent:
MES
NOVEMBRE 2015
DESEMBRE 2015
GENER 2016
FEBRER 2016
MARÇ 2016
ABRIL 2016
MAIG 2016
JUNY 2016
JULIOL 2016
AGOST 2016
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CONCEPTE
Consums estimats Gener 2015
Consums estimats Febrer 2015
Consums estimats Març 2015
Consums estimats Abril 2015
Consums estimats Maig-Juny 2015
Consums estimats Juliol 2015
Consums estimats Agost 2015
Consums estimats Setembre 2015
Consums estimats Octubre-Novembre 2015
Consums estimats Desembre 2015

IMPORT
32.557,00 €
32.557,00 €
32.557,00 €
32.557,00 €
65.114,00 €
32.557,00 €
32.557,00 €
32.557,00 €
65.114,00 €
32.557,00 €
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Tercer: En finalitzar l’exercici econòmic 2015 i durant el primer trimestre de l’any 2016 o en
el moment en que es disposi de tota la informació corresponent a l’exercici de 2015 es
realitzarà la proposta de regularització de les previsions efectuades per l’any 2015 en
base a les facturacions reals, per aplicar les correccions que corresponguin
Igualment durant aquest any 2015 es realitzaran gestions amb les diferents Institucions
amb competència en matèria esportiva per aconseguir el recursos econòmics necessaris
per procedir en el seu moment a la independització de les escomeses de l’Àrea Olímpica
Municipal en els diferents àmbits de gestió dels equipaments.
En paral·lel i com ja s’està efectuant a l’actualitat es procedirà conjuntament a l’adopció de
les mesures que permetin l’estalvi econòmic en la facturació general de consums de l’Àrea
Olímpica Municipal. “
SEGON.- Procedir a la realització dels tràmits necessaris per la generació de crèdits en el
pressupost municipal per l’exercici 2015 com es detalla:
A la partida 3452 34202 22100
A la partida 3452 34202 22102

Energia Elèctrica:
Gas:

+335.018,88 €
+ 28.335,45 €

TERCER.- Donar compte del contingut d’aquests acords als interessats i al servei d’Ingressos i
Recaptació per tal que emetin els rebuts corresponents.

15. 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 30 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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