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
Carme Labòria i Rojas
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso

01/2015

09-GENER-2015

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, a nou de gener de l'any dos
mil quinze, es reuneix la Junta de Govern Local,
per fer en primera convocatòria sessió ordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Sr. AlcaldePresident, 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.
Fèlix Gómez i Munné, com a interventor general.

Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Altres assistents

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

La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta-cinc 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 12 de desembre de 2014 (22/2014).
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 12 de desembre de 2014
(Reunió 22/2014).

Acta Junta Govern Local

Pàgina 1

ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Ratificar la resolució núm. 10076 de 3 de desembre de 2014, per la que es compareix en el
recurs contenciós administratiu núm. 468/2014B, interposat en nom de Bankia SA, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, contra la resolució núm. 5911 de 25 de juny
de 2014 en referència a l’expedient de Gestió Urbanística HADI 391/13. CORE 468-14B.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10076, de 3 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 468/2014B, interposat pel
procurador dels Tribunals el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom de Bankia SA, davant el Jutjat
Contencios Administratiu 3 de Barcelona, contra la Resolució nº 5911 de data 25 de juny de 2014
dictada per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori en referència a
l'expedient de Gestió Urbanística HADI 391/13.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-468/2014B,
interposat davant Jutjat Contencios Administratiu 3 de Barcelona.

3. Ratificar la resolució núm. 10307 de 9 de desembre de 2014, per la que es compareix en el
recurs contenciós administratiu núm. 468/2014 A1, interposat en nom de Bankia SA, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, contra la resolució núm. 5916 de 25 de
juny de 2014 en referència a l’expedient de Gestió Urbanística HADI 97/2013. CORE 468-14A1.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10307, de 9 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 468/2014 A1, interposat pel
Procurador dels Tribunals, el Sr. Angel Joaniquet Tamburini, en nom de Bankia, S.A., davant el
Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, contra la Resolució núm 5916 de data 25 de
juny de 2014 dictada per la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori en
relació a l'expedient de Gestió Urbanística HADI 97/2013 on es desestimava recurs de reposició
presentat per l’entitat bancària.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. Cristina Cornet Salamero, i el lletrat
d'aquesta Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE-468/2014
A1, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona.
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4. Ratificar la resolució núm. 10576 de 15 de desembre de 2014, per la que es declara
incomplert el requeriment objecte d’un procediment administratiu, i en conseqüència
acordar el procediment de restauració de les obres executades il·legalment. SODI 60/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10576, de 15 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Declarar incomplert el requeriment de legalització objecte d’aquest procediment
administratiu, mitjançant la resolució núm. 5625 de 26 de juny de 2014, i en conseqüència acordar
el procediment de restauració de l’article 206.1 de la Llei d’urbanisme, respecte de les obres
executades il·legalment a la finca emplaçada al Ca de Bailén, d’aquest terme municipal.
SEGON.- Requerir al Sr. Francesc i la Sra. Olga com a titulars registrals de la finca, per tal que en
el termini d’un mes, procedeixin a la restitució de la realitat física alterada, en l’edifici emplaçat al
Ca de Bailén d’aquesta ciutat, mitjançant l’enderroc de totes aquelles obres de reforma interior de
la planta baixa (prevista inicialment per a garatge), dirigides a dona un ús indegut d’habitatge
independent.
TERCER.- Requerir als interessats per a que aportin, dins el mateix termini d’un mes un certificat,
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, així com un reportatge
fotogràfic acreditatiu de que s’han portat a terme les obres d’enderroc, restablint ¡ la legalitat
urbanística en els baixos de la finca de la seva propietat.
QUART.- Advertir al Sr. Francesc i la Sra. Olga que en cas de no donar compliment en el termini
establert, l’esmentada ordre de restauració, s’acordarà, per part d’aquets Serveis d’Urbanisme,
l’execució forçosa del present expedient administratiu i l’Ajuntament els hi imposarà una primera
multa coercitiva que pot oscil·lar entre 300 i 3000 euros, en virtut de l’article 225 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i de l’article
277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària , al seu càrrec en virtut de l’article 206 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer).
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador al
responsable de l’actuació infractora.
CINQUÈ.- Notificar el contingut de la present Resolució a totes les parts interessades.

5. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. IPMA 190/2014, IPMA 552/2014 i IPMA 582/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Artur ja que no desvirtuen els fets ni
els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una sanció de trescents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 10 d’abril de 2014, incomplint
l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i
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l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ronny ja que no desvirtuen els fets
ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i, en conseqüència, imposar-li una sanció de
quatre-cents euros (400 €), segons l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d’animals domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció
consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió
a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general el dia 17 de setembre de 2014, incomplint
l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i
l’article 2 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Informar-lo que, pel que fa al pagament de la sanció, pot sol·licitar l’ajornament o bé el
fraccionament, presentant una instància a les oficines del Servei de Recaptació de l’Ajuntament,
situades a la plaça Didó de Terrassa.
TERCER.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Francisco una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals
domèstics i d’altres assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic
el dia 25 de setembre de 2014, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Aprovar la signatura d’una segona addenda 2013 al conveni de col·laboració, signat el 7
d’abril de 2011, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa,
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, el text de la qual consta a
l’expedient, deixant sense efecte la primera addenda. INSU 33/2013.
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 signatura d’una segona addenda 2013 al conveni de col·laboració, signat el 7
d’abril de 2011, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a
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la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, el text de la qual consta a l’expedient, deixant
sense efecte la primera addenda.
SEGON.- Acceptar la modificació de l’import de l’aportació econòmica del Consell Comarcal de
54.000,00 € de la primera addenda, a 19.000,00 € de la segona, d’acord amb la justificació de les
activitats realitzades durant el 2013.
TERCER.- Donar compte del contingut dels presents acords als interessats.

7. Ratificar la resolució núm. 10798 de 12 de desembre de 2014, que prorroga el contracte
de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de la ciutat a
l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA (ACISA), des de l’1
de gener al 31 de maig de 2015, per un import de 204.501,14 €. ECAA 43/2009.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10798, de 12 de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions
semafòriques de la ciutat, adjudicat a l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA
(ACISA), des de l’1 de gener al 31 de maig de 2015, per un import de dos-cents quatre mil cinccents un euros amb catorze cèntims (204.501,14 €), inclòs l’IVA.
SEGON.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment de la
pròrroga, dos-cents quatre mil cinc-cents un euros amb catorze cèntims (204.501,14 €), es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1224 13301 21000 del Pressupost Municipal de 2015:
Import, inclòs l’IVA
Manteniment correctiu

113.516,70 €

Manteniment preventiu

16.675,32 €

Altres actuacions

74.309,12 €

TERCER.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d’aquesta pròrroga, segons el que preveu l’article 333 del TRLCSP.
QUART.- Notificar el contingut d’aquests acords a l’empresa Aeronaval de Construcciones e
Instalaciones SA (ACISA) i als departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin
efectiva.
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8. Ratificar la resolució núm. 10407 de 3 de desembre de 2014, que aprova l’adhesió de
l’Ajuntament de Terrassa al Protocol del Circuit de la Xarxa d’espais Escènics Municipals de
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018), en els termes previstos en
el protocol aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30
d’octubre de 2014. GESAD 131/2014.
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10407, de 3de desembre de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Protocol del Circuit de la Xarxa
d’espais Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018),
en els termes previstos en el protocol aprovat per la Junta de govern de la Diputació de Barcelona
en data 30 d’octubre de 2014.
SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a complir els compromisos requerits a l’article
cinquè del Protocol, en la mesura dels recursos disponibles en cada moment, i que es relacionen a
continuació:
a) Disposar d’un pressupost per garantir l’estabilitat i la regularitat de la programació.
b) Dedicar un tècnic o tècnica a la gestió de la programació que serà la persona encarregada
de dur a terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes amb l’Oficina
de Difusió Artística.
c) Informar periòdicament a l’Oficina de Difusió Artística sobre la totalitat de les funcions i
concerts professionals inclosos a la programació estable del seu municipi i lliurar les dades
estadístiques que es requereixin des del circuit per tal d’elaborar un informe anual sobre la
programació de la província de Barcelona; mitjançant l’aplicació facilitada per la Diputació de
Barcelona.
d) Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió que
correspongui.
e) Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i exhibició de
les arts escèniques i musicals.
f) Participar en les reunions de la Comissió de tècnics municipals de difusió artística
organitzada per l’Oficina de Difusió Artística.
g) Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació dels espais escènics, la seva activitat i el
seu pla de comunicació quan sigui requerida.
h) Fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la documentació generada per
l’activitat cooperada.
TERCER.- Comunicar el contingut d’aquests acords a la Diputació de Barcelona i als serveis
interessats.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis e repartiment
del Visquem Terrassa. ECAS 6339/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
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PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, exclòs l’IVA, atès que el contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Durada inicial

Any

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2015

10 mesos

11.666,67 €

-

-

2016

2 mesos

2.333,33 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte serveis de repartiment
domiciliari (bustiada) de la revista d’informació municipal Visquem Terrassa.
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 catorze mil euros (14.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà un termini de vigència d’un (1)
any a comptar des de la formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
setze mil nou-cents quaranta euros (16.940,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0463.49105.22602 del Pressupost Municipal:
2015

14.116,67 €

2016

2.823,33 €

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Comunicació, que actualment
és la Sra. Anna Graell, 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. La
participació en el procediment d’adjudicació del contracte es reserva a centres especials de treball
(CET), en què almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin persones amb discapacitat,
de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 5a del TRLCSP.
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10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d'impressió de
les publicacions periòdiques municipals Visquem Terrassa i Agenda Cultural. ECAS
6338/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, exclòs l’IVA, atès que el contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Lot 1: serveis d’impressió de la revista Visquem Terrassa:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

10 mesos

43.987,18 €

-

-

2016

2 mesos

8.797,44 €

-

-

Lot 2: serveis d’impressió de l’Agenda Cultural:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

10 mesos

7.083,33 €

-

-

2016

2 mesos

1.416.67 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte serveis de d’impressió de
les publicacions periòdiques municipals Visquem Terrassa i Agenda Cultural.
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 seixanta-un mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (61.284,62 €),
exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada d’un (1) any a comptar des de la formalització.
QUART.- El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte, seixanta-tres
mil set-cents trenta-sis euros (63.736,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del Pressupost Municipal:
Lot 1: serveis d’impressió de la revista Visquem Terrassa:
2015

45.746,67 €, inclòs l’IVA

2016

9.149,33 €, inclòs l’IVA

0463.49105.22602

Lot 2: serveis d’impressió de l’Agenda Cultural:
2015
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2016

1.473,33 €, inclòs l’IVA

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Comunicació, que actualment
és la Sra. Anna Graell, 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. La
participació en el procediment d’adjudicació del contracte es reserva a centres especials de treball
(CET), en què almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin persones amb discapacitat,
de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 5a del TRLCSP.

11. Ratificar Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte d'assessorament
i dinamització de mobilitat europea a Baumann Oficina Jove. ECAS 6414/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:

Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2015

10 mesos

5.000,00 €

-

-

2016

12 mesos

6.000,00 €

2017

2 mesos

1.000,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte
d’assessorament i dinamització de mobilitat europea a Baumann Oficina Jove.

de

serveis

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 dotze mil euros (12.000,00 €), exclòs l’IVA. El contracte tindrà una durada de dos (2) anys, a
comptar des de la seva formalització. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà
de prestar els serveis, amb caràcter transitori, fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense
que, en cap cas, aquest període d’execució pugui superar els tres mesos des de la finalització del
contracte.
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QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
catorze mil cinc-cents vint euros (14.520,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3465.23403.22799 dels Pressupost Municipal:
2015

6.050,00 €, inclòs l’IVA

2016

7.260,00 €, inclòs l’IVA

2017

1.210,00 €, inclòs l’IVA

Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Joventut i Lleure, que
actualment és la Sra. Sònia Valle Vilamitjana, a la qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP) 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.

12. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de prevenció
aliè de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i
ergonomia i psicosociologia aplicada. ECAS 7251/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

10 mesos

29.684,63 €

-

-

2016

12 mesos

35.621,55 €

-

-

2017

2 mesos

5.936,92 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de prevenció
aliens de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i
ergonomia i psicosociologia aplicada a l'Ajuntament de Terrassa i empreses municipals que, amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte, acordin adherir-s’hi.
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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 setanta-un mil dos-cents quaranta-tres euros amb deu cèntims (71.243,10 €), exclòs l’IVA. La
durada d’aquest contracte és de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització. En cas
d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori,
fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període d’execució
pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vuitanta-sis mil dos-cents quatre euros amb quinze cèntims (86.204,15 €), inclòs l’IVA es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2122.92203.22706 dels Pressupostos Municipals
corresponents.
2015

35.918,40 €

2016

43.102,08 €

2017

7.183,67 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte és el tècnic del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals especialista en seguretat, que actualment és la Sr. Enrique Velasquez, 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.

13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de prevenció
de riscos laborals per a la cobertura de l’especialitat de Medicina del Treball. ECAS
7266/2014.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses que
s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any

Durada

Acta Junta Govern Local

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2015

10 mesos

34.269,17 €

-

-

2016

12 mesos

41.123,00 €

-

-
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2017

2 mesos

6.853,83 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de prevenció
aliens de riscos laborals, en l’especialitat de medicina del treball aplicada a l'Ajuntament de
Terrassa i empreses municipals que, amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, acordin
adherir-s’hi.
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 setanta-un mil dos-cents quaranta-tres euros amb deu cèntims (82.246,00 €), exempts d’IVA.
La durada d’aquest contracte és de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització. En cas
d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar els serveis, amb caràcter transitori,
fins que una altra empresa se’n faci càrrec, sense que, en cap cas, aquest període d’execució
pugui superar els tres mesos des de la finalització del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
vuitanta-dos mil dos-cents quaranta-sis euros (82.246,00 €), exempts d’IVA es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2122.92203.22706 dels Pressupostos Municipals corresponents.

2015

10 mesos

34.269,17 €

-

-

2016

12 mesos

41.123,00 €

-

-

2017

2 mesos

6.853,83 €

-

-

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte és el tècnic del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals especialista en seguretat, que actualment és la Sr. Enrique Velasquez, 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.

14. Donar compte de la resolució núm. 10027 de 24 de novembre de 2014, que accepta la
subvenció econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya per a fomentar la
identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia, per un import total de
22.966,39 €. GNMA 34/14.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 10027, de 24 de novembre de
2014, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els
següents acords:
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PRIMER.- Acceptar la subvenció econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya per a
fomentar la identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia per un import total de vinti-dos mil nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-nou cèntims (22.966,39€).
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural als efectes pertinents.

15. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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