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L’onze de maig de l’any dos mil divuit, a la Sala de
Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en primera
convocatòria la sessió ordinària, sota la presidència
del senyor alcalde – president, Alfredo Vega López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Lluís Soria Suárez, com a
interventor general accidental.
La present sessió 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.
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.
Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta e Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 20 d’abril de 2018 (07/2018).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 20 d’abril de 2018 (07/2018),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Ratificar el decret número 3364, de 23 d’abril de 2018, que acorda comparèixer
en el recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona contra la Resolució núm. 10418 del 30 de
novembre del 2017, en el marc de l' expedient de protecció de la legalitat
urbanística SODI 30/2009, respecte de la finca emplaçada al carrer de Can
Guitard núm.86 de Terrassa. Exp. CORE 76/18
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 3364, de 23
d’abril de 2018:
El Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 76/2018 A2, interposat pel lletrat, el Sr. Eduard Garcia i Vilanova,
en nom i representació del Sr. José Vico Lozano, contra la Resolució núm. 10418
emesa el 30 de novembre de 2017 pel tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat de Terrassa, en el marc de l'expedient de protecció de la legalitat
urbanística Sodi 30/2009. La citada resolució inadmetia a tràmit per extemporani el
recurs de reposició interposat el dia 17 de novembre de 2017 pel propietari de la finca,
el Sr. José Vico Lozano i li atorgava un nou termini de tres mesos, prèvia sol·licitud de
la llicència corresponent, per enderrocar les obres realitzades il·legalment a la finca
del carrer del Torrent de Can Guitard, núm. 86, de Terrassa, advertint-lo de la
imposició d'una nova multa coercitiva de 900 euros en el cas d'incompliment del
requeriment de restauració.
La Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, disposen que correspon a l'Alcalde l'exercici de les actuacions
administratives i judicials, en aquesta matèria. En aquest sentit i en relació amb els
fets, el lletrat, cap del servei Jurídic administratiu ha emès informe jurídic en data 17
d’abril de 2018 i l'interventor ha emès informe favorable, per la qual cosa, aquesta
Alcaldia presidència,
DECRETA:
PRIMER. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 76/2018 A2,
interposat pel lletrat, el Sr. Eduard Garcia i Vilanova, en nom i representació del Sr.
José Vico Lozano, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona,
contra la Resolució núm. 10418 emesa el 30 de novembre de 2017 pel tinent d'alcalde
de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de Terrassa, en el marc de l'expedient de protecció
de la legalitat urbanistica Sodi 30/2009, respecte de la finca emplaçada al carrer de
Can Guitard núm. 86, de Terrassa.
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. Informar de què no hi ha cap interessat identificat a l’expedient en virtut del
que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
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QUART. Designar la Procuradora del Tribunals, la Sra. 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-76/2018 A2, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 16
de Barcelona.
CINQUÈ. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Terrassa.

3. Aprovar inicialment “l’Actualització del Text Refós del Projecte d’urbanització
de la confluència dels carrers Estanislau Figueres i Menéndez Pelayo”. Exp.
COAP 30/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de data 4 de juliol de 2003, es va acordar l’aprovació definitiva del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (en endavant, POUM) que va ser
publicat en el DOGC número 4026, de data 12 de desembre de 2003.
L’abans referit instrument de planejament general delimita diversos sectors en sòl
urbanitzable delimitat, entre ells el PA-MEN001 que comprèn la parcel·la situada al
Carrer Menéndez Pelayo núm.1-13 i al Carrer d’Estanislau Figueres núm. 14, dins l’illa
delimitada pels carrers de Menéndez Pelayo, Estanislau figueres, Marinel·lo Bosch i
Colom.
La superfície total del sector és de 1.190,00m2, aproximadament, i el seu objectiu és
desenvolupar la pavimentació, plantació i dotació de les xarxes de serveis del sistema
viari i de l’espai lliure derivats de la nova alineació del xamfrà que delimiten els carrers
d’Estanislau figueres i de Menéndez Pelayo, mitjançant el Polígon d’actuació (PAMEN001).
II.- En data 27 de febrer de 2018 i registre d’entrada núm. 120126, l’empresa
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS PLAGOZ,S.L. va lliurar còpia del document
“Actualització del Text Refós del Projecte d’urbanització de la confluència dels carrers
Estanislau Figueres i de Menéndez Pelayo ”, redactat i signat per ARQ PROJECTES
D’ARQUITECTURA, S.L.P, per tal de procedir a la seva aprovació inicial.
III.- L'informe dels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, de data 12 de abril de 2018, és favorable a
l'aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’àmbit de constant referència,
condicionant l’aprovació definitiva a l’informe favorable de l’Agència Catalana de
Residus, tal com regula el RD 9/2005 i d'acord amb allò que preveuen les disposicions
legals d'aplicació, en concret l'article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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IV.- La “Actualització del Text Refós del Projecte d’urbanització de la confluència dels
carrers Estanislau Figueres i de Menéndez Pelayo ” té un pressupost d’execució
material de noranta-vuit mil quatre-cents vint-i-dos euros amb vint-i-set cèntims
(98.422,27 €), un pressupost d’execució per contracte de cent disset mil cent vint-i-dos
euros amb cinquanta cèntims (117.122,50 €)(sense IVA) i de cent quaranta-un mil set
cents divuit euros amb vint-i-tres cèntims (141.718,23 €)(IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de dotze (12) mesos.
V.- L' art. 89.6, en relació amb l’art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, regula el procediment per a la
tramitació dels projectes d’urbanització i estableix que els ajuntaments aproven
inicialment i definitivament aquests projectes. De conformitat amb aquest precepte,
correspon sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes.
Tanmateix, l’audiència a les persones interessades és preceptiva en el cas de
projectes d’iniciativa privada. Igualment, un cop aprovat inicialment el projecte, s’ha de
demanar un informe als organismes públics i establir un termini d’un mes perquè les
empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.
V.- D’altra banda, l’article 106 del Decret legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, del Text refós
de la Llei d’urbanisme, estableix que l’obligació de constituir una garantia per part dels
promotors, és condició d’eficàcia de l’executivitat dels projectes d’urbanització
d’iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia és de tres mesos des
de la notificació de l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat del termini si la
persona promotora ho sol·licita abans que no fineixi.
VI.- Igualment, l’art. 107.3 del mateix text legal, estableix que per a la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva dels projectes d’iniciativa privada, és requisit previ que
s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent,
per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
VII.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VIII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015,
delegà les atribucions en aquesta matèria a la Junta de Govern Local.
A la vista d’aquests antecedents, es proposa a la Junta de Govern de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’informe emès pels tècnics municipals del Servei d’Obra Pública i
Manteniment, de data 12 d’abril de 2018, que s'esmenta en la part expositiva d'aquest
acord i que consta a l'expedient.
SEGON. Aprovar inicialment la “Actualització del Text Refós del Projecte
d’urbanització de la confluència dels carrers Estanislau Figueres i de Menéndez
Pelayo” amb un pressupost d’execució material de noranta-vuit mil quatre-cents vint-idos euros amb vint-i-set cèntims (98.422,27 €), un pressupost d’execució per contracte
de cent disset mil cent vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (117.122,50 €)(sense
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IVA) i de cent quaranta-un mil set cents divuit euros amb vint-i-tres cèntims
(141.718,23 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de
dotze (12) mesos. L’aprovació definitiva restarà condicionada a l’informe favorable de
l’Agència Catalana de Residus, tal com regula el RD 9/2005.
TERCER. Sol·licitar la conformitat amb el projecte, de les empreses de
subministrament de serveis afectades:
-

Mina Pública d’aigües de Terrassa, abastament d’aigua
Endesa
Telefònica
Gas Natural

QUART. Requerir al promotor de la proposta per tal de que ingressi a la tresoreria
municipal una fiança corresponent al 12% del pressupost del total de les obres la
“Actualització del Text Refós del Projecte d’urbanització de la confluència dels carrers
Estanislau Figueres i de Menéndez Pelayo”, per un import de disset mil sis euros amb
dinou cèntims (17.006,19 €), en concepte de garantia de les obligacions derivades de
la urbanització. Es condiciona l’aprovació definitiva de la “Actualització del Text Refós
del Projecte d’urbanització de la confluència dels carrers Estanislau Figueres i de
Menéndez Pelayo”, a l’ingrés de la fiança esmentada.
CINQUÈ. Sotmetre el projecte d'urbanització ara aprovat inicialment a informació al
públic durant el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació dels
edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler
d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler), per tal de que puguin presentar-se les
al·legacions que s'estimin oportunes, de conformitat amb l’article 89.6 seguint el
procediment de la tramitació disposat a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010 de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
SISÈ. Notificar els acords presents i donar trasllat de l’informe esmentat en el
dispositiu primer, i audiència a les persones interessades, de conformitat amb l’article
89.6 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.

4. Aprovar inicialment la “Memòria valorada per l’execució de les obres de
reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí,
des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l’avinguda del Vallès”. Exp. COAP
38/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El dia 18 de desembre de 2017, al C/ de Sant Crispí núm. 150, entre els carrers de
Sant Honorat i de la Mare de Déu dels Socors, va aparèixer un esvoranc sota la
calçada de dimensions considerables, aproximadament de 4m. de llarg per 2m
d’ample i 2,50m de fondària, deixant un forat visible en la calçada, amb el conseqüent
perill que suposa per als vianants i vehicles i amb un risc imminent de col·lapse tant
del col·lector com de la calçada.
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Per tal de localitzar la causa de l’esvoranc, es va contactar amb una empresa
especialitzada en inspeccions de la xarxa de clavegueram. En aquesta inspecció es va
poder comprovar que l’esvoranc es va produir com a conseqüència del trencament
d’uns 3m de la cubeta/canaleta del col·lector visible de Sant Crispí, amb secció tipus
ovoide i dimensions 1,15m per 1,70m d’altura, provocant la filtració de les aigües
residuals al terreny i erosionant aquest fins el seu col·lapse.
Alhora, es va comprovar la resta del col·lector, d’uns 850ml, i es va observar que tota
la cubeta i banqueta es troben en molt mal estat, amb molta corrosió i fins i tot en
alguns trams és inexistent, amb el conseqüent risc de filtracions i perill de trencament i
col·lapse del col·lector.
Per aquest motiu, els tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han redactat
la “Memòria valorada per l’execució de les obres de reparació, mitjançant treballs
confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol
fins l’avda. del Vallès”
II.- L’objecte de la “Memòria valorada per l’execució de les obres de reparació,
mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del
Vint-i-dos de Juliol fins l’avda. del Vallès” consisteix en l’execució de les obres
d’impermeabilització i reparació de 850ml de la cubeta i banqueta del col·lector de
Sant Crispí, entre el Passeig del Vint-i-dos de Juliol i l’Avda. del Vallès, mitjançant la
col·locació de canaletes ceràmiques de tub de gres de DN 300 mm, i la regularització i
protecció contra la corrosió i erosió de la resta de secció del col·lector mitjançant
l’aplicació de morter bicomponent d’alta resistència a l’abrasió.
III.- La memòria valorada té un pressupost d’execució material de dos-cents setantasis mil sis-cents divuit euros (276.618,00 €), un pressupost d’execució per contracte de
tres-cents vint-i-nou mil cent setanta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims
(329.175,42 €)(sense IVA) i de tres-cents noranta-vuit mil tres cents dos euros amb
vint-i-sis cèntims (398.302,26 €)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es
preveu que sigui de cinc (5) mesos.
IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document
de data 5 d’abril de 2018, en el que informen favorablement sobre l’aprovació inicial de
la “Memòria valorada per l’execució de les obres de reparació, mitjançant treballs
confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol
fins l’avda. del Vallès”, per tant es pot considerar que la documentació del projecte
assoleix el nivell de contingut i concreció adequats en relació a les característiques i
l'abast del projecte, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la
seva correcta interpretació i la posterior execució de les obres.
El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò
disposat en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut
mínim del projecte d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment la “Memòria valorada per l’execució de les obres de
reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del
passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l’avda. del Vallès” amb un pressupost d’execució
material de dos-cents setanta-sis mil sis-cents divuit euros (276.618,00 €), un
pressupost d’execució per contracte de tres-cents vint-i-nou mil cent setanta-cinc euros
amb quaranta-dos cèntims (329.175,42 €)(sense IVA) i de tres-cents noranta-vuit mil
tres cents dos euros amb vint-i-sis cèntims (398.302,26 €)(IVA inclòs) i un termini
d’execució de les obres de cinc (5) mesos.
SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

5. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a
diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa”. Exp. COAP 39/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- El 26 de juliol de 2012, es va signar el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, la
qual cosa va significar un salt qualitatiu en les accions pel foment de l’accessibilitat a
Terrassa. El 19 de març de 2013 es va celebrar el primer Plenari del Pacte en el que va
sorgir el compromís de crear l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa, per tal de promoure la defensa dels interessos de les persones
amb discapacitat, implementant la cultura de l’accessibilitat universal i el disseny per a
tothom.
L’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat ofereix informació i assessorament
tècnic. També s’encarrega de recollir les peticions o propostes de millora de les entitats i
de la ciutadania en general, en aquest àmbit, i de canalitzar-les cap als serveis
municipals responsables, en funció de la temàtica.
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II.- El 28 de novembre de 2016, la Diputació de Barcelona dins dels suports del pla
“Xarxa de Governs Local 2016 – 2019” va atorgar a l’Ajuntament de Terrassa una
dotació econòmica de 73.729,68 € destinada a accions de millora de l’accessibilitat de
la ciutat i amb possibilitat de justificació de despeses des de l’1 de gener de 2016 fins
el 30 de juny de 2017. Aquesta dotació va ser acceptada pel nostre Ajuntament per
resolució núm. 311 de data 10 de gener de 2017 i en data 24 de febrer de 2017 es va
sol·licitar a l’Oficina de suport intern de la Diputació de Barcelona una ampliació de
termini per executar les actuacions previstes fins el 31 d’octubre i fer la seva
justificació amb data màxima 30 de novembre de 2017.
III.- Amb càrrec a aquesta dotació econòmica atorgada per la Diputació, es va encarregar
a l’estudi Projectes i Direccions d’Obra Pública (PRODOP) la redacció d’un projecte que
recollís aquestes propostes d’actuació rebudes per millorar l’accessibilitat de la ciutat. El
resultat és el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la
ciutat de Terrassa” redactat pel Sr. Félix Belmar López, enginyer tècnic d’obres públiques
d’aquest despatx, que defineix la solució òptima a executar en cada àmbit, partint de
l’encaix previ realitzat pels serveis tècnics municipals i del seu planejament en base als
condicionants de cada cas.
L’objecte del “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la
ciutat de Terrassa”, de data octubre de 2017, és el de definir i valorar les actuacions
necessàries per a realitzar una millora en les cruïlles de la ciutat de Terrassa per tal de
fer més còmode la vida a les persones amb mobilitat reduïda.
Les actuacions a realitzar es concentren en àmbits de vorera, principalment en cruïlles,
tot i que puntualment també apareixen afectació sobre les calçades.
Les actuacions de millora d’accessibilitat s’han dividit en set (7) lots independents, per
àmbits:
LOT

1

2

3

ACTUACIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ÀMBIT
C. de Montserrat, 87
C. d’Agricultura amb Crta. de Montcada
C. de Maria Auxiliadora amb Crta. d’Olesa
C. d’Ègara amb C. de Bartrina
C. d’Emili Badiella amb C. de Transversal
C. de Solsona amb C. del Vendrell
C. del Periodista Grané amb C. de Josep Tapiolas
C. de Miquel Servet
C. de Concepció Arenal amb C. d’Àngel Guimerà
C. del Bruch amb C. de Pi i Maragall
C. d’Ullastrell
C. de Sant Cugat amb C. de Mossèn Tatcher
C. d’Estanislau Figueras amb C. de Pau Marsal
C. de Germà Joaquim, 37
C. d’Antoninus Pius amb C. de Nicolau Talló
C. de Salmerón amb C. de Rovira i Brusi
C. de Sierra Nevada, 24
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4

5

6

7

C. de Marinel·lo Bosch amb C. de Menéndez y Pelayo
C. de Ramón y Cajal amb C. d’Agricultura
C. d’Albinyana amb C. de Ramón y Cajal
C. de Galvani amb C. de l’Infant Martí
C. de Monturiol amb C. del Pla de l’Ametllera
C. de Mura amb C. de Tàrrega
C. de Vinyals
C. de Vallhonrat amb C. de la Cisterna
C. de Suècia amb C. de Iugoslàvia
C. de Suècia amb entrada gual
C. de Maria Auxiliadora amb C. de Sant Mateu
C. de la Hispanitat, 20
C. de Castellassa amb Crta. de Castellar
C. de Lavoisier amb C. de las Navas de Tolosa
C. de Sòcrates amb C. d’Orà
C. del Pla de l’Ametllera, 25
Rambla de francesc Macià amb C. de Pompeu Fabra
C. de Pompeu Fabra amb C. de l’Historiador Cardús
C. de l’Historiador Cardús amb C. de Doctor Ferran
C. de Transversal amb C. de la Independència
Passatge de la Panadella amb C. del Mont Perdut
C. del Mont Perdut amb C. del Nerbión
C. de Solsona amb C. de Reusi amb C. de Salou

El projecte té un pressupost d’execució material de set-cents quaranta mil set-cents
setanta-sis euros amb setanta-vuit cèntims (740.776,78 €), un pressupost de
contractació, IVA exclòs, de nou-cents dos mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trentaset cèntims (902.524,37 €) i un pressupost de contractació d’un milió noranta-dos mil
cinquanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims (1.092.054,49 €), IVA inclòs. El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos per a cada lot.
El desglossament d’imports del projecte per lots és el següent:
Lot 1
PEM
PEC
(sense
IVA)
PEC
(amb
IVA)

123.475,79 €

Lot 2
98.528,48 €

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

TOTALS

81.751,15 € 115.618,95 € 65.308,04 € 124.724,73 € 131.369,64 € 740.776,78 €

149.936,19 € 120.248,89 € 100.283,87 € 140.586,55 € 80.716,57 € 151.422,42 € 159.329,87 € 902.524,36 €

181.422,79 € 145.501,16 € 121.343,48 € 170.109,73 € 97.667,05 € 183.221,13 € 192.789,14 €1.092.054,48 €

IV.- La cap d’Obra Pública i Manteniment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès
un informe de data 9 d’abril de 2018 en el que informa favorablement sobre l’aprovació
inicial del “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat
de Terrassa”, en tant que considera que la documentació del projecte assoleix el nivell
de contingut i concreció adequats en relació a les característiques i l'abast de les
obres, i que consta de documentació gràfica i escrita suficient per a la seva correcta
interpretació i la posterior execució de les obres.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 9

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

El contingut d’aquest projecte compleix les prescripcions de l’article 233 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s’adequa a allò
disposat en els articles 24 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i al contingut
mínim del projecte d’obres definit a l’article 235.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
V.- Pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres, l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals prescriu el tràmit d’informació pública dels
projectes d’obres ordinàries. En el mateix sentit s’expressa l’article 235.2 Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VI.- La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres correspon a l’alcalde president de la Corporació, segons l’article 53.1 p) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
VII.- L’alcalde-president, mitjançant decret número 5773, de 19 de juny de 2015, i
decret número 10222 d’1 de desembre de 2017, delegà les atribucions en aquesta
matèria a la Junta de Govern Local.
Per tot quant s’ha exposat, vistos aquests antecedents i les disposicions legals
d’aplicació, proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a
diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa”, redactat per Félix Belmar López, enginyer
tècnic de l’empresa PRODOP en data octubre de 2017, amb un pressupost total
d’execució material de set-cents quaranta mil set-cents setanta-sis euros amb setantavuit cèntims (740.776,78 €), un pressupost total de contractació, IVA exclòs, de nou-cents
dos mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trenta-set cèntims (902.524,37 €) i d’un milió
noranta-dos mil cinquanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims (1.092.054,49 €), IVA
inclòs.
El projecte contempla un total de quaranta (40) actuacions de millora d’accessibilitat, en
diferents indrets de la ciutat, que s’han dividit en set (7) lots independents, per àmbits. El
termini d’execució de les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos per a cada lot.
El desglossament d’imports del projecte, per lots, és el següent:
Lot 1
PEM

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

123.475,79 € 98.528,48 € 81.751,15 €115.618,95 € 65.308,04 €124.724,73 €131.369,64 €

TOTALS
740.776,78 €

PEC
(sense
902.524,36 €
149.936,19 €120.248,89 €100.283,87 €140.586,55 € 80.716,57 €151.422,42 €159.329,87 €
IVA)
PEC
181.422,79 € 145.501,16 € 121.343,48 € 170.109,73 € 97.667,05 € 183.221,13 € 192.789,14 € 1.092.054,48 €
(amb IVA)
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SEGON. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte
esmentat, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local
i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-tauler).

6. Ratificar la resolució número 3321, de 23 de març de 2018, que modifica el
pressupost del projecte de cultura denominat “Mapping – Els tresors de la Seu
d’Ègara”. Exp. SUBIN 09/2018
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 3321, de
23 de març de 2018:
Expedient SUBIN 9/2018 relatiu a la modificació del pressupost i de l’import de la
subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona, per al projecte del Mapping “Els
tresors de la Seu d’Ègara”.
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 18/12/2017 va aprovar el
Catàleg de Serveis 2018 i el seu règim regulador, el qual va ser publicat al BOP de
data 29 de desembre de 2017. El termini de presentació de sol·licituds es va obrir el
passat 20 de gener, i es va esgotar el passat 8 de febrer.
2. Per resolució número 966, de data 29 de gener d’enguany, i ratificada per acord de
la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2018, es va aprovar sol·licitar, entre
altres, un ajut econòmic per al projecte del Servei de Cultura “Mapping- Els tresors de
la Seu d’Ègara”, d’acord al codi recurs núm. 18008. En aquesta sol·licitud es va fer
constar que el pressupost total de l’activitat era de 62.297,21 €; l’import sol·licitat era
de 25.000€, i l’aportació municipal de 37.297,21 €.
El pressupost es distribuïa de la següent manera: Capítol 1 : 41.497,21 €; i Capítol 2:
20.800€.
3. Des de la Diputació de Barcelona han comunicat que dins de la convocatòria i
d’acord al codi de recurs 18008, el capítol 1 no es considera despesa elegible per a la
subvenció de l’activitat sol·licitada per a municipis de població superior a 20.000
habitants.
4. El tècnic de Cultura, amb el vistiplau de la directora del servei, en data 19 de març
de 2018, ha emès un informe en què proposa la modificació del pressupost i l’ import
de subvenció sol·licitada de l’esmentat projecte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
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4. El decret de l’Alcalde-President número 10222 d’1 de desembre de 2017 de
delegació de facultats.
Per tot això, RESOLC :
PRIMER. Modificar el pressupost de 62.297,21 € del projecte de Cultura denominat
“Mapping- Els tresors de la Seu d’Ègara”, pel de 20.800 € (vint mil vuit-cents euros),
el qual refereix a despeses corrents de publicitat i treball amb empreses.
SEGON. Modificar la quantitat de 25.000 € de la subvenció sol.licitada a la Diputació
de Barcelona, pel de 10.400 € (deu mil quatre-cents euros), corresponent al 50% del
pressupost del projecte. L’aportació municipal al mateix serà de 10.400 €
TERCER. Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern local.

7. Aprovar els documents d’estratègia per la “creació i construcció d'una
identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa", i un altre "Pla per a
la internacionalització de Terrassa" del servei de Relacions europees i
internacionals. Exp. GADMI 31/2018
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
En el Pla de Mandat 2015-2019 s’estableix com un dels punts i accions transversals a
assolir pel Servei de Relacions Europees i Internacionals i de Projecció de la Ciutat el
fet d’enfortir el posicionament internacional de Terrassa que haurà de tenir una
dimensió representativa i un posicionament clar en les organitzacions i les institucions
internacionals, tant a la Unió Europea com en les xarxes temàtiques nacionals i
internacionals, per tal de facilitar l’atracció de coneixement i de recursos cap a la ciutat
i exercir la influència en processos territorials i ciutadans, sempre posicionats de forma
coherent amb les estratègies globals de Catalunya i de l’Estat.
Amb aquests efectes s’ha pogut definir una estratègia encaminada a construir un
posicionament clau de la ciutat que permet competir de forma eficient i efectiva en un
entorn cada vegada més competitiu i global, i alhora posar en valor i visualitzar els
principals actius i avantatges competitius i les principals iniciatives que es duen a
terme a la ciutat de Terrassa. Amb aquest objecte, l’any 2017, expedient ECAS
878/17, s’adjudicà el contracte de serveis per a la redacció d’una estratègia de creació
i construcció d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de la ciutat. Fruit
d’aquest treball s’elaborà el document denominat “Estratègia de creació i construcció
d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa”.
Així mateix, i en la mateixa línia del Pla de Mandat, l’any 2017, expedient ECAS
3951/17, es va contractar els serveis per a desenvolupar un projecte que dissenyi una
estratègia i pla per a la internacionalització de Terrassa i el seu sistema urbà. Arran
d’aquest treball s’elaborà el document d’estratègia i Pla de projecció internacional de
Terrassa.
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En ambdues estratègies queden reflectits els suggeriments amb les propostes
d’accions a dur a terme en els exercicis posteriors als de l’elaboració d’aquests
documents.
Vist l’informe tècnic emès pel cap dels Serveis de Relacions europees i internacionals,
i de Projecció de la ciutat, en data 24 d’abril de 2018, pel que proposa l’aprovació dels
documents d’estratègies més amunt esmentats.
Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència número 10222, d’1 de desembre de 2017, de
delegació de competències.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el document “Estratègia de creació i construcció d’una identitat
competitiva per a la projecció exterior de Terrassa”
SEGON. Aprovar el document d’estratègia denominat “Pla de projecció internacional
de Terrassa”

8. Propostes urgents
Aprovar la programació de la Festa Major de Terrassa 2018. Exp. GADMI 35/2018
Es presenta la proposta i s’aprova la seva urgència i la inclusió en l’ordre del dia
per unanimitat de tots els membres presents.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
En data 4 de maig de 2018, el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa ha emès
informe relatiu a la necessitat i idoneïtat d’aprovar el programa de la Festa Major de
Terrassa 2018, que s’autoritzi la contractació de les diferents actuacions i dels serveis
d’infraestructura i seguretat necessaris per als diferents espais complementaris als ja
contractats mitjançant les licitacions corresponents.
Les contractacions que comporta aquesta programació són necessàries per al
compliment i la realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de Terrassa. La
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquests
contractes, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en l’ organització de la Festa Major de Terrassa 2018.
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Així mateix, el Servei d’Esports, mitjançant informe del dia 7 de maig de 2018, proposa
l’obertura d’una Bestreta No Reposable, per import de 3.000,00 €, per tal d’atendre les
despeses imprevistes d’activitats esportives durant la Festa Major 2018.
La competència per a la contractació correspon a l’alcalde president de la Corporació,
segons preveu l’article 53 1 o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. L’alcalde
president, mitjançant Decret número 10222 del dia 1 de desembre de 2017, ha delegat
les atribucions en aquesta matèria en el tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació
i Projecció de la Ciutat.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el programa de Festa Major de Terrassa 2018, que es celebrarà del
29 de juny al 4 de juliol, en el qual estan previstes les actuacions i espectacles que
s’adjunten a continuació:
Formacions de Cultura Popular i Tradicional (marcat en ombrejat) i contractacions
artístiques:
HORA
ACTUACIÓ

LLOC
ACTUACIÓ

Diverses

Diversos

Diverses

Diversos

29 i 30 / 06 i
1/07/2018

Diverses

Diversos

29 i 30 / 06 i
1/07/2018

Diverses

Diversos

PROVEÏDOR

OBJECTE

DIA ACTUACIÓ

Grup del Drac de Terrassa

Baixada del Drac, Actes d’Inici, ,
Cercavila, Correfoc, Ball de Plaça.

29 i 30 / 06 i
1/07/2018
29 i 30 / 06 i
1/07/2018

Grup de Geganters de
Actes d’inici, Cercavila i Ball de Plaça
Terrassa
Nans de Terrassa
(Coordinadora de Grups de
Actes d’inici, Cercavila i Ball de
Cult. Pop. i Trad Cat. de
Plaça
Terrassa)
Actes d’inici, Cercavila i Ball de
Bastoners de Terrassa
Plaça

Plaça Vella i
recorregut
Plaça Vella,
Cobla Principal de Terrassa
29/06 i 1/07/2018 /20:00 / 19:30 Raval i Pssg
Ballades
Vapor Gran
Actuació grup "Ministrils del Raval"
Raval de
La Llançadora Associació
actes tradicionals inici festa i sortida 29/06 i 1 / 07/2018 20:00 i 11:30 h Montserrat i
Cultural
ofici Festa Major.
plaça Vella
Raval de
Colla Diables de Terrassa
Espectacle "Raval infernal"
29/06/2018
22:30 h
Montserrat
Raval de
Grup del Drac de Terrassa
Espectacle “Raval Infernal”
29/06/2018
22:30 h
Montserrat
Diferents
Grallers de Matadepera
Cercavila Festa Major
30/06/2018
18:00 h
carrers
Diferents
Papallona de Sant Pere
Cercavila Festa Major
30/06/2018
18:00 h
carrers
Associació Ball del
Diferents
Cercavila i Ball de Serrallonga
30/06 i 2 /07 2018 18:00 i 18:00 h
Serrallonga
carrers
Diferents
Ball de Gitanes de Terrassa
Cercavila i Actuació
18:00 i 18:30
30/06 i 2 /07 2018
carrers i
Cobla Ciutat de Terrassa
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Associació Trabucaires
Bandolers de Terrassa
Associació Trabucaires de
Terrassa Colla Federins

Cercavila i Matinades

30/06 i 1 /07 2018 18:00 i 08:00 h

Cercavila i Matinades

30/06 i 1 /07 2018 18:00 i 08:00 h

Raval
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers, Pl.
Vella i Raval
Diferents
carrers, Pl.
Vella i Raval
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers
Diferents
carrers

Minyons de Terrassa

Cercavila, Castells de Vigília i
Exhibició Castellera

30/06 i 1/07/2018

18:00 i 12:30 h

Castellers de Terrassa

Cercavila Festa Major, Castells de
Vigília i Exhibició Castellera

30/06 i 1/07/2018

18:00 i 12:30 h

Drac de Terrassa

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Associació Cultural La Pàjara
de Terrassa

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Colla Bitxo del Torrent Mitger

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Colla de Diables Balrogs

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Drac Baluk Astharot i Diables
de Ca n’Aurell

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Diables de Sant Pere Nord

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Diables de Terrassa

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Diables de La Maurina

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Colla Joves Diables de Sant
Llorenç

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Diabòlics d’Ègara

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 23:00 h

Drac i Bruixes de Can Boada

Cercavila i Correfoc

30/06/2018

18:00 i 22:30 h

Colla Capgrossos de Mataró

Exhibició Castellera

1/07/2018

12:30

Associació Cultural Dos per
Quatre
Colla Gegantera de Les
Fonts

Actuació "Cobla Sant Jordi - Ciutat
de Barcelona"

4/07/2018

22:30 h

Associació Gospel Vallès

Trobada de corals de gospel

29/06/2018

22:30 h

Plaça Nova

Associació Tons&Sons

Trobada de corals de gospel

29/06/2018

21:30 h

Plaça Nova

Bastoners de Sant Pere
Amunt i Crits
ASERT
Assoc. Cultural Popular
Terrassenca La Xemeneia
Associació Cultural Dos per
Quatre
Esbart Egarenc

Banda de Terrassa
Associació Terrassamba
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Raval

Pl. Ricard
Camí
Diferents
Cercavila
30/06/2018
18:00 h
carrers
Diferents
Cercavila
30/06/2018
18:00 h
carrers
Diferents
Cercavila
30/06/2018
18:00 h
carrers
Diferents
Cercavila
30/06/2018
18:00 h
carrers
Plaça
Ball de Gralles
29/06/2018
22 h
Salvador
Espriu
Pl. Lluís
Concert Havaneres – Sa Parranda
4/07/2018
23:00 h
Companys
Diferents
Cercavila, Ball de Plaça i "Danses
carrers, Plaça
30/06 i 1 i 2/07/2018 18, 10 i 20 h
Traidcionals dels països catalans"
Vella i Parc
de Catalans
diferents
Cercavila Festa Major
30/06/2018
18:00 h
carrers
Batucada Festa Major
1/07/2018
18:00 h
Rambla
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Terrassa Gospel
Associació Singfonics Grup
Vocal
Associació per a la Promoció
Cultural Indirecte

Trobada de corals de gospel

29/06/2018

23:30 h.

Plaça Nova

Diversos concerts locals - Espai
Vapor

29/06,30 i 1/07/2018

Diverses

Plaça Vapor
Ventalló

Gospelins

Gospelins

29/06/2018

20:30 h.

Casa Alegre

The Project Music Company,
Els Amics de les Arts
S.L
Pickpocket S.L.
The Gramophone AllStars Big Band
Esmerarte Industrias
Pony Bravo
Creativas, S.L.
Entrelineas Entertainment,
Bad Gyal
S.L.
Pirotècnia Tomás, S.L.

Diferents espectacles pirotècnics

Associació de Dones
Exhibició Ball Country
Montserrat Roig
Assoc Per la Promoció
Espectacles Infantil i Juvenil
Festa Major Infantil
“La Xarxa”
Societat Coral Joventut
Societat Coral Joventut Terrassenca
Terrassenca

Parc dels
Catalans
29/06/2018
24:00 h
Plaça Vella
Plaça Vapor
29/06/2018
23:45 h
Ventalló
Parc de
29/06/2018
02:00 h
Vallparadís
diferents
29/06 al 4/07/2018 Diferent horaris
carrers
29/06/2018

00:30 h

30/06/2018

19:00 h

Pl. Progrés

30,1 i 2/07/2018

Diverses

Parc De
Vallparadís

30/06/2018

20:00 h

Casa Alegre
Parc dels
Catalans
Parc de
Vallparadís
Atri
Ajuntament

Espectacles La Traca, SL

Concert Rosanna

30/06/2018

00:30 h

Espectacles La Traca, SL

Concert Ketito

30/06/2018

02:00 h

Orquestra de Cambra
Terrassa 48

Orquestra de Cambra Terrassa 48

30/06/2018

23:00 h.

Espectacles La Traca, SL

Concert Orquestra Maravella

30/06/2018

00:00 h

Plaça Vella

Espectacles La Traca, SL

Los del Rio

30/06/2018

22:30 h

Plaça Nova

Coral Ohana

Coral Ohana

30/06/2018

22:00 h

Casa Alegre

Orquestra Simfònica d’exOrquestra Simfònica d’ex-alumnes
alumnes del Conservatori de
del Conservatori de Terrassa
Terrassa

30/06/2018

22:30 h.

Seu d’Ègara

Artica Booking Agency, S.L.

Los Punsetes

30/06/2018

23:45 h

Plaça Vapor
Ventalló

Amics de l’Opera i la
Sarsuela de Terrassa
Agrupació Musical San José
de Terrassa
Coral Nova Egara
Bymedio Submarino
International S.L.

Amics de l’Opera i la Sarsuela de
Terrassa

30/06/2018

21:30 h.

Seu d’Ègara

Espectacle "Cercavila Musical"

1/07/2018

18:00 h

Coral Nova Egara

1/07/2018

19:00 h

Roba Estesa

1/07/2018

24:00 h

Massa Coral de Terrassa

Ofici Solemne – Massa Coral

1/07/2018

10:00 h

Banda de Terrassa

Banda de Terrassa

1/07/2018

22:30 h

Joan Miquel Oliver

1/07/2018

20:00 h

Plaça Vella

Albercocks

1/07/2018

22:30

Plaça Vella

La Banda del Coche Rojo

1/07/2018

01:00 h

Plaça Vella

Concert Buhos

30/06/2018

02:00 h

Parc de
Vallparadís

Fina Estampa Produccions,
S.L.
Exits Produccions i
Management, SL
Exits Produccions i
Management, SL
Exits Produccions i
Management, SL

Acta reunió Junta Govern Local
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Esperit
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Coordinadora d'Entitats de
Cultura Andalusa de
Terrassa
Centro Aragonés de
Terrassa
Centro Cultural Unión
Extremeña de Terrassa
Irmandade Galega O Noso
Lar

Espectacle "Folklore andalús"

1/07/2018

19:00 h

Plaça Nova

Espectacle "Danses Aragoneses"

1/07/2018

19:00 h

Plaça del
Progrés

Espectacle "Folklore extremeny"

2/07/2018

19:00 h

Pl. Nova

Espectacle "Folklore Gallec"

2/07/2018

20:00 h

Pl Nova

Música Gran

Cantada

2/07/2018

19:00 h

Pl. Vapor
Ventalló

Bymedio Submarino
International S.L.
Associació de Circ Tub
d’Assaig 7’70

Sense Sal

2/07/2018

21:00 h

Plaça Vella

Gala de Circ

3/07/2018

19:00 h

Pl. Vella

Treure Ball

4/07/2018

19:00 h

Plaça Vella

A determinar

SEGON. Autoritzar la contractació de les actuacions que es relacionen a continuació i
pels imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
5451.33802.22799 del pressupost municipal vigent:
CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES:

PROVEÏDOR

NIF

IMPORT
sense IVA

IMPORT amb
IVA

EXEMPTS
d’IVA

PARTIDA

Pirotècnia Tomás, S.L. Castelldefocs
Pickpocket S.L.– (The Gramophone
AllStars Band)
The Project Music Company, S.L –
(Els Amics de les Arts)
Bymedio Submarino International
S.L – (Roba Estesa)
Arts Managers, S.L. – (La Banda
del Coche Rojo)
Espectacles La Traca, SL –
(Rosana)
Associació Tons&Sons Terrassa
Gospel
Associació Gospel Vallès
Associació Singfonics Grup Vocal

G-65792947

800,00 €

Espectacles La Traca, SL – (Ketito)
Entrelineas Entertainment, S.L. –
(Bad Gyal)
Artica Booking Agency, S.L. – (Los
Punsetes)
Arts Managers, S.L.– (Albercocks)
Esmerarte Industrias Creativas, S.L.
– (Pony Bravo)
Massa Coral de Terrassa - (Massa
Coral)
Fina Estampa Produccions, S.L.
(Joan Miquel Oliver)

B-25258633

2.500,00 €

3.025,00 €

5451.33802.22799

B-64615974

6.000,00 €

7.260,00 €

5451.33802.22799

B-84373992

5.218,20 €

6.314,00 €

5451.33802.22799

B-60731767

1.900,00 €

2.299,00 €

5451.33802.22799

B-27786045

7.165,29 €

8.670,00 €

5451.33802.22799

V-59053801

1.000,00 €

B65483398

4.500,00 €

Acta reunió Junta Govern Local

B-12361812

9.917,36 €

12.000,00 €

5451.33802.22799

B17781915

5.000,00 €

6.050,00 €

5451.33802.22799

B-65015075

16.000,00 €

19.360,00 €

5451.33802.22799

B-55639645

6.000,00 €

7.260,00 €

5451.33802.22799

B-60731767

3.200,00 €

3.872,00 €

5451.33802.22799

B-25258633

24.735,54 €

29.930,00 €

5451.33802.22799

G-63798417

800,00 €

E

5451.33802.22799

G-64690365

800,00 €

E

5451.33802.22799

E

5451.33802.22799

E
5.445,00 €

5451.33802.22799
5451.33802.22799
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Espectacles La Traca, SL – (Los
del Rio)
Associació per a la Promoció
Cultural Indirecte – (Espai Vapor)
Èxits Produccions i Management
S.L. – (Buhos)
Orquestra de Cambra Terrassa 48
– (Orquestra de Cambra Terrassa
48)
La Llançadora Associació Cultural –
(Ministrils del Raval)
Associació Companyia de Teatre 34
Passes – (Sa Parranda)
A determinar – (Treure Ball)
Espectacles La Traca, SL –
(Orquestra Maravella)
Bymedio Submarino International
S.L – (Sense Sal)
Total Contractacions exempts
d’IVA

B-25258633

20.000,00 €

24.200,00 €

5451.33802.22799

G-63770390

4.000,00 €

B-66145756

8.264,47 €

10.000,00 €

5451.33802.22799

G-62415427

1.652,90 €

2.000,00 €

5451.33802.22799

G-65274185

2.000,00 €

E

5451.33802.22799

G-63889117

600,00 €

E

5451.33802.22799

B-43522192

495,90 €

600,00 €

5451.33802.22799

B-25258633

7.800,00 €

9.438,00 €

5451.33802.22799

B-55639645

2.000,00 €

2.420,00 €

5451.33802.22799

E

5451.33802.22799

10.000,00 €

Total Contractacions amb IVA

160.143,00 €

TOTAL CONTRACTACIONS
ARTÍSTIQUES

170.143,00 €

CONTRACTES FORMACIONS DE CULTURA POPULAR:

NIF

IMPORT
sense IVA

Colla Capgrossos de Mataró

G-61063103

Colla de Diables Balrogs
Colla Bitxo del Torrent Mitger de
Terrassa
Colla Diables de Sant Père Nord

PROVEÏDOR

Diables de Terrassa
Entitat Cultural de la Pàjara de
Terrassa
Grup del Drac de Terrassa
Assoc. Juvenil Drac Baluk Astarot i
Diables de Ca N'Aurell
Associació Diables Maurina de
Terrassa
Colla Jove Diables de Sant Llorenç

IMPORT
amb IVA

EXEMPTS
d’IVA

PARTIDA

5.600,00 €

E

5451.33801.22799

G-60540069

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

G-58686866

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

G-58358433

700,00 €

E

5451.33801.22799

G-59106187

750,00 €

E

5451.33801.22799

G-59679266

700,00 €

E

5451.33801.22799

G-58990029

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

G-61191771

700,00 €

E

5451.33801.22799

G-65566606

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

G-65996118

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

Drac i Bruixes de Can Boada

G-59301309

1.000,00 €

E

5451.33801.22799

Associació Diabòlics d’Ègara

G-65954083

700,00 €

E

5451.33801.22799

Drac de Terrassa (Raval Infernal)

G-59106187

6.500,00 €

E

5451.33801.22799

Coordinadora de Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa

G-62121405

1.100,00 €

E

5451.33801.22799

Irmandade Galega O Noso Lar

G-58348749

300,00 €

E

5451.33801.22799
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Centro Cultural Unión Extremenya
de Terrassa

G-59871855

300,00 €

E

5451.33801.22799

Centro Aragonés de Terrassa

G-61440707

300,00 €

E

5451.33801.22799

Músics Singulars de Terrassa
(Cobla Ciutat de Terrassa)

G-63043384

1.400,00 €

E

5451.33801.22799

Cobla La Principal de Terrassa

G-61425187

995,00 €

E

5451.33801.22799

G-17734948

1.250,00 €

E

5451.33801.22799

……………….

1.614,00 €

E

5451.33801.22799

Associació Cultural Dos per
Quatre /Cobla Sant Jordi
Centre Cultural El Social (Esbart
Egarenc)
Grallers de Matadepera
Associació Trabucaires de
Terrassa
Associació Trabucaire Bandolers
de Terrassa
Coordinadora de Grups de Cultura
Popular i Tradicional Catalana de
Terrassa
Associació Cultural de Circ Tub
d'Assaig 7'70

G-60392354

750,00 €

5451.33801.22799

G-65412819

400,00 €

E

5451.33801.22799

G-66626250

400,00 €

E

5451.33801.22799

G-65521262

300,00 €

E

5451.33801.22799

G-65190431

6.500,00 €

E

5451.33801.22799

Associació Terrassamba

G-66341454

600,00 €

E

5451.33801.22799

Associació Ball de Gitanes de
Terrassa

G-66191388

350,00 €

E

5451.33801.22799

Fundació Torre del Palau

G-58009408

Assoc. Cultural Popular
Terrassenca La Xemeneia
Total Contractacions exempts
d’IVA

G-66865569

484,00 €

5451.33801.22799
E

650,00 €

5451.33802.22799

38.109,00 €

Total Contractacions amb IVA

1.234,00 €

TOTAL FORMACIONS
CULTURA POPULAR

39.343,00 €

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33802.22799

209.486,00 €

TERCER. Autoritzar la realització de les despeses següents:
3.1. Despeses d’infraestructura elèctrica, d’infraestructura de carrer i de sonorització
i il·luminació que aniran a càrrec de les adjudicacions realitzades (ECAU07816/2017, ECAU-0226/2017 i ECAU-0383/2017), a càrrec de l’aplicació
pressupostària 5451.33802.22609 del pressupost municipal 2018.
3.2. Despeses d’infraestructura, que requereixen adjudicació pel procediment de
contracte menor i que es relacionen a continuació, pels imports següents i que
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 5451.33802.22609 del pressupost
municipal vigent:
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PROVEÏDOR

NIF

Lloguer de camerinos. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost
a diverses empreses
Lloguer cabines sanitàries. Pendent d’adjudicació. Demanat
pressupost a diverses empreses
Lloguer de carpes. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a
diverses empreses
Espectacles La Traca, SL (Despeses de producció concert Rosana) B25258633
Servei de càtering pel sopar d’agraïment a les entitats participants a
la Festa Major. Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a
diverses empreses
TOTAL

IMPORT AD

PARTIDA

6.000,00 5451.33802.22609
3.800,00 5451.33802.22609
3.800,00 5451.33802.22609
10.000,00 5451.33802.22609
4.000,00 5451.33802.22609
27.600,00 €

QUART. Aprovar l’obertura d’una Bestreta de Caixa Fixa no reposable al compte de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, número 0182 6035 47
0201562051, sent la persona habilitada la senyora RAMONA FLIX BARRULL, per un
valor total d’onze mil euros (11.000,00 €), que anirà a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries i pels imports que s’indiquen a continuació:
5451 . 33802 . 22609
5452 . 34101 . 22609

8.000,00 € (Servei de Cultura)
3.000,00 € (Servei d’Esports)

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33802.22609

35.600,00 €

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5452.34101.22609

3.000,00 €

CINQUÈ. Autoritzar la realització de les despeses de seguretat que es relaciona a
continuació i pels imports següents que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
5451.33802.22701, del pressupost municipal:
Pendent d’adjudicació. Demanat pressupost a diverses empreses

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5451.33802.22701

14.300,00

5451.33802.22701

14.300,00 €

SISÈ. Designar responsable dels contractes de la Festa Major 2018 a la directora del
Servei de Cultura, que actualment és la senyora Pietat Hernández Núñez, d’acord amb
l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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9. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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