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El dotze de juliol de l’any dos mil dinou, 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, Jordi Ballart i Pastor.
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 Isidre Colàs i Castilla com a
Director de Serveis jurídics i secretaria general i el
senyor Félix Gómez Munné, com a interventor
general.
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.

Félix Gómez Munné
Isidre Colàs Castilla
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Les opinions sintetitzades dels membres de la
Junta de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.
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1.

Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 21 de juny de 2019 (12/2019)

L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 21 de juny de 2019 (12/2019),
s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2 . Ratificar el Decret núm. 5186/2019 de 8 de maig, pel qual es corregeixen
diverses errades materials dels plecs de clàusules de l’expedient de contractació
de la xarxa de comunicacions sense fils en diferents dependències municipals.
(ECAS 7108/2018)
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 5186, de 8 de
maig de 2019:
Mitjançant acord de l’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple amb núm. de registre 201904-01 ECAS-07108/2018, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar l’expedient de
contractació per adjudicar els serveis de xarxa de comunicacions sense fils en
diferents dependències de l’Ajuntament, de forma que les persones usuàries d’aquests
espais (ciutadania i personal vinculat a la corporació) puguin accedir als sistemes
d’informació de la corporació de manera mòbil. La licitació es va anunciar en el perfil
de contractant en data 4 d’abril de 2019.
El termini de presentació d’ofertes acabava el 23 d’abril de 2019.
Abans de la finalització d’aquest termini, des del servei de Tecnologia es va advertir de
l’existència d’omissions al PPT i al PCAP així com de dades no actualitzades al PPT.
Per aquest motiu, en data 17 d’abril es va acordar una suspensió del termini de
presentació d’ofertes a fi de poder rectificar els plecs i evitar la finalització del termini
amb el conseqüent perjudici per als licitadors.
En data 2 de maig de 2019 el director de Serveis de Tecnologia i Sistemes
d’Informació de l’Ajuntament de Terrassa ha emès un informe per sol·licitar la
correcció dels plecs d’aquesta licitació.
I.

A la pàgina 10, apartat 5.3, del plec de prescripcions tècniques (PPT) es demanen
250 llicències del producte Aerohive ID Manager. Fa uns mesos el fabricant
d’aquest producte va publicar un anunci de End-of-Life d’aquest producte i, tot i que
encara es pot adquirir, el fabricant no donarà 5 anys de suport al producte, tal com
es demana en el plec de prescripcions tècniques de la contractació.
La funcionalitat que havia de satisfer el producte Aerohive ID Manager era la gestió
de les connexions de convidats a la xarxa wifi de l’Ajuntament, i aquesta
funcionalitat està inclosa de sèrie a la versió més actual del software de gestió dels
AP’s de Aerohive, anomenat Hivemanager NG. Però actualment els AP’s Aerohive
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ja implantats a l’Ajuntament es gestionen amb la plataforma Hivemanager clàssica,
versió cloud, no amb la versió NG.
Les llicències de Hivemanager, clàssic o NG, són les mateixes i són un requisit ja
inclòs al PPT actual. Així doncs, si tant les noves antenes que s’implantin amb
aquesta contractació, com les ja existents, es gestionen amb l’eina Hivemanager
NG, s’obtenen les mateixes funcionalitats que amb el producte Aerohive ID
Manager.
Es proposa la correcció del PPT en els següents termes:
On diu:
“L’adjudicatari ha d’incloure 250 llicències del producte Aerohive ID Manager sense
missatges SMS per a gestionar la connexió de convidats a la xarxa wifi de
l’Ajuntament. Cal incloure també els serveis per configurar aquest producte segons les
necessitats de l’Ajuntament.”

Ha de dir:
“ La plataforma de gestió dels AP’s que s’implementi ha de ser l’Hivemanager NG,
versió cloud, incloent tots els serveis necessaris per dur a terme la migració de totes
les configuracions actuals de l’Ajuntament del Hivemanager clàssic cap al
Hivemanager NG.
Per ajudar a valorar als licitadors el volum de treball associat a aquesta migració
s’aporten les següents dades sobre la configuració actual al Hivemanager clàssic de
l’Ajuntament:
• Nombre de Network Policies: 18, corresponents a diferents entorns.
• Nombre total de SSIDs: uns 20 diferents, alguns compartits entre Network
Policies.
• Nombre de user profiles: 30, amb QoS, ACL L7, SLAs.
• Nombre de radio profiles: 6, amb totes les opcions de baix nivell personalitzades.
• Nombre de Vlans: 45. L'assignació de VLANs es fa per tagging.
• Tipus d’autenticació: hi ha SSIDs amb autenticació 802.1x cap a un Radius de
l'Ajuntament, d’altres amb autenticació PSK i també amb PPSK amb classificació
de diferents perfils d'usuari.
S’estima que aquesta migració de configuracions suposarà un mínim de 40 hores de
treball d’un tècnic expert en aquestes eines de gestió de Aerohive. L'adjudicatària ha
de realitzar la migració en la seva totalitat, amb independència del nombre d’hores que
això pugui representar finalment.”
II.

S’ha detectat una omissió respecte als amidaments mínims de la prestació del
servei :
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En aquest sentit, a la clàusula 6.2 del (PPT), es proposa la correcció del PPT en els
següents termes:
On diu:
“6. Especificacions tècniques de l’equipament
6.1. Models dels elements d’accés (AP’s)
En el cas que el fabricant discontinués algun dels productes indicats, el licitador
procurarà un element de característiques equivalents o superiors, especificant-lo en la
seva proposta.
6.1.1. Aerohive AP 130
Aerohive AP130 802.11ac Dual Radio Access Point
6.1.2. Aerohive AP 250
High performance, general-purpose, 802.11ac Wave 2 dual-radio 3x3:3 Access
Point AP 1130
6.1.3. Aerohive AP 1130 802.11ac outdoor access point

Ha de dir:
“6. Especificacions tècniques de l’equipament
6.1. Models dels elements d’accés (AP’s)
En el cas que el fabricant discontinués algun dels productes indicats, el licitador
procurarà un element de característiques equivalents o superiors, especificant-lo en la
seva proposta.
6.1.1. Aerohive AP 130
Aerohive AP130 802.11ac Dual Radio Access Point
6.1.2. Aerohive AP 250
High performance, general-purpose, 802.11ac Wave 2 dual-radio 3x3:3 Access
Point AP 1130
6.1.3. Aerohive AP 1130 802.11ac outdoor access point
6.2 Dimensionament mínim
Les ofertes dels licitadors han de tenir en compte el nombre mínim d’antenes que han
de satisfer els licitadors per cada model segons la següent relació:
a) Nombre d’APs model 130..............................................................95 unitats
b) Nombre d’APs model 250................................................................5 unitats”
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D’altra banda, a la clàusula 13.1 del (PCAP) hi ha una errada material derivada de la
inconcreció del PPT i es proposa la correcció del PCAP en els següents termes:
On diu:
“
13.1.1. Nombre de sistemes radiants proposats segons tipologia, fins a un màxim de
80 punts:
La puntuació s’atorgarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació total = Puntuació (mod 130) + Puntuació (mod 250)
On:
Puntuació (mod 130) = 76 x (nombre AP’s 130 proposats / nombre max AP’s
130)
Puntuació (mod 250) = 4 x (nombre AP’s 250 proposats / nombre max AP’s
250)
Es tindran en compte dos decimals.
L’avaluació de criteris objectius no prima la baixa econòmica de les ofertes
presentades i si té en compte el nombre addicional de dispositius que el licitador
inclogui en la seva proposta, afavorint el desplegament del servei a dependències que
no estarien incloses en el dimensionament d’APs inicial i que s’ha considerat en base
al pressupost disponible.”.

Ha de dir:
“
13.1.1. Nombre de sistemes radiants proposats segons tipologia, fins a un màxim de
80 punts:
“Les ofertes dels licitadors han de tenir en compte el nombre mínim d’antenes que han
de satisfer els licitadors per cada model segons la següent relació:
a) Nombre d’APs model 130..............................................................95 unitats
b) Nombre d’APs model 250................................................................5 unitats
La puntuació s’atorgarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació total = Puntuació (mod 130) + Puntuació (mod 250)
On:
Puntuació (mod 130) = 76 x (nombre AP’s 130 proposats / nombre max AP’s
130)
Puntuació (mod 250) = 4 x (nombre AP’s 250 proposats / nombre max AP’s
250)

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 5

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

Es tindran en compte dos decimals.
L’avaluació de criteris objectius no prima la baixa econòmica de les ofertes
presentades i si té en compte el nombre addicional de dispositius que el licitador
inclogui en la seva proposta, afavorint el desplegament del servei a dependències que
no estarien incloses en el dimensionament d’APs inicial i que s’ha considerat en base
al pressupost disponible.”
De conformitat amb el que estableix l’article 136.2, en relació amb l’article 124 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), els òrgans de
contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds
de participació, en cas que s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de la
contractació.
És procedent ampliar el termini per a la presentació de proposicions, de conformitat
amb l’article 156.2 en relació amb el 156.3 c) de la LCSP, en 15 dies naturals comptats
des de la data de la publicació de l’anunci de la correcció al perfil de contractant de
l’Ajuntament.
En atenció als antecedents esmentats, i de conformitat amb l’establert en l’article 53.1
k) 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
DECRETA
Primer.- Rectificar els errors de contingut del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
consistents en:
En la pàgina 10 del PPT, punt 5.13:
On diu:
“L’adjudicatari ha d’incloure 250 llicències del producte Aerohive ID Manager sense
missatges SMS per a gestionar la connexió de convidats a la xarxa wifi de
l’Ajuntament. Cal incloure també els serveis per configurar aquest producte segons les
necessitats de l’Ajuntament.”
Ha de dir:
“ La plataforma de gestió dels AP’s que s’implementi ha de ser l’Hivemanager NG,
versió cloud, incloent tots els serveis necessaris per dur a terme la migració de totes
les configuracions actuals de l’Ajuntament del Hivemanager clàssic cap al
Hivemanager NG.
Per ajudar a valorar als licitadors el volum de treball associat a aquesta migració
s’aporten les següents dades sobre la configuració actual al Hivemanager clàssic de
l’Ajuntament:
• Nombre de Network Policies: 18, corresponents a diferents entorns.
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•
•
•
•
•

Nombre total de SSIDs: uns 20 diferents, alguns compartits entre Network
Policies.
Nombre de user profiles: 30, amb QoS, ACL L7, SLAs.
Nombre de radio profiles: 6, amb totes les opcions de baix nivell personalitzades.
Nombre de Vlans: 45. L'assignació de VLANs es fa per tagging.
Tipus d’autenticació: hi ha SSIDs amb autenticació 802.1x cap a un Radius de
l'Ajuntament, d’altres amb autenticació PSK i també amb PPSK amb classificació
de diferents perfils d'usuari.

S’estima que aquesta migració de configuracions suposarà un mínim de 40 hores de
treball d’un tècnic expert en aquestes eines de gestió de Aerohive. L'adjudicatària ha
de realitzar la migració en la seva totalitat, amb independència del nombre d’hores que
això pugui representar finalment.”
En la pàgina 16 del PPT, punt 6
On diu:
“6. Especificacions tècniques de l’equipament
6.1. Models dels elements d’accés (AP’s)
En el cas que el fabricant discontinués algun dels productes indicats, el licitador
procurarà un element de característiques equivalents o superiors, especificant-lo en la
seva proposta.
6.1.1. Aerohive AP 130
Aerohive AP130 802.11ac Dual Radio Access Point
6.1.2. Aerohive AP 250
High performance, general-purpose, 802.11ac Wave 2 dual-radio 3x3:3 Access
Point AP 1130
6.1.3. Aerohive AP 1130 802.11ac outdoor access point

Ha de dir:
“6. Especificacions tècniques de l’equipament
6.1. Models dels elements d’accés (AP’s)
En el cas que el fabricant discontinués algun dels productes indicats, el licitador
procurarà un element de característiques equivalents o superiors, especificant-lo en la
seva proposta.
6.1.1. Aerohive AP 130
Aerohive AP130 802.11ac Dual Radio Access Point
6.1.2. Aerohive AP 250
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High performance, general-purpose, 802.11ac Wave 2 dual-radio 3x3:3 Access
Point AP 1130
6.1.3. Aerohive AP 1130 802.11ac outdoor access point
6.2 Dimensionament mínim
Les ofertes dels licitadors han de tenir en compte el nombre mínim d’antenes que han
de satisfer els licitadors per cada model segons la següent relació:
a) Nombre d’APs model 130..............................................................95 unitats
b) Nombre d’APs model 250................................................................5 unitats”

Segon.- Rectificar els errors de contingut del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP), consistent en:
En la pàgina 5 del PCAP clàusula 13.1.1.
On diu:
“
13.1.2. Nombre de sistemes radiants proposats segons tipologia, fins a un màxim de
80 punts:
La puntuació s’atorgarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació total = Puntuació (mod 130) + Puntuació (mod 250)
On:
Puntuació (mod 130) = 76 x (nombre AP’s 130 proposats / nombre max AP’s
130)
Puntuació (mod 250) = 4 x (nombre AP’s 250 proposats / nombre max AP’s
250)
Es tindran en compte dos decimals.
L’avaluació de criteris objectius no prima la baixa econòmica de les ofertes
presentades i si té en compte el nombre addicional de dispositius que el licitador
inclogui en la seva proposta, afavorint el desplegament del servei a dependències que
no estarien incloses en el dimensionament d’APs inicial i que s’ha considerat en base
al pressupost disponible.”.

Ha de dir:
“
13.1.2. Nombre de sistemes radiants proposats segons tipologia, fins a un màxim de
80 punts:
“Les ofertes dels licitadors han de tenir en compte el nombre mínim d’antenes que han
de satisfer els licitadors per cada model segons la següent relació:
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a) Nombre d’APs model 130..............................................................95 unitats
b) Nombre d’APs model 250................................................................5 unitats
La puntuació s’atorgarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació total = Puntuació (mod 130) + Puntuació (mod 250)
On:
Puntuació (mod 130) = 76 x (nombre AP’s 130 proposats / nombre max AP’s
130)
Puntuació (mod 250) = 4 x (nombre AP’s 250 proposats / nombre max AP’s
250)
Es tindran en compte dos decimals.
L’avaluació de criteris objectius no prima la baixa econòmica de les ofertes
presentades i si té en compte el nombre addicional de dispositius que el licitador
inclogui en la seva proposta, afavorint el desplegament del servei a dependències que
no estarien incloses en el dimensionament d’APs inicial i que s’ha considerat en base
al pressupost disponible.”
Tercer.- Publicar l’anunci de rectificació al perfil de contractant de l’Ajuntament.
Quart.- Ampliar el termini per a la presentació de proposicions en 15 dies naturals
comptats des de la data de publicació de l’anunci de la rectificació al perfil de
contractant de l’Ajuntament.
Cinquè.- Elevar la proposta al Ple per la seva ratificació.
3. Ratificar el Decret núm. 5028/2019 de 20 de maig pel qual es declara deserta
la licitació del Lot 1 dels serveis de neteja, i s’encarrega l’anàlisi dels motius pels
quals ha quedat deserta la licitació i la redacció i/o revisió, si s’escau, dels nous
plecs de prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte. (ECAS
5246/2018)
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 5028, de 20
de maig de 2019:
L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2018 va
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar els serveis de neteja dels centres
municipals i centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i mercats de
l’Ajuntament de Terrassa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació
del contracte. El contracte tenia una durada de 4 anys comptats des de la data
següent a la formalització del contracte. El contracte es podia prorrogar fins a un
màxim de, durada inicial més pròrrogues, 5 anys.
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L’òrgan de contractació va publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) el 8 de novembre de 2018 i en el perfil de contractant de
l’Ajuntament
Posteriorment a la seva publicació, es van detectar errors en els determinats annexos
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i del Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT).
L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2018,
va acordar rectificar els errors materials esmentats, publicar un anunci de rectificació al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil de contractant de l’Ajuntament i
ampliar el termini per a la presentació de proposicions en 35 dies naturals comptats
des de la data de l’enviament de l’anunci de la rectificació.
Amb posterioritat a la rectificació dels annexos, es van rebre davant de l’òrgan de
contractació diverses consultes i sol·licituds d’aclariments formulades per empreses
interessades en la licitació, enviades a la bústia de correu electrònic
contractacio@terrassa.cat, indicada expressament per a aquesta finalitat als Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
L’abast i la transcendència dels aclariments van fer necessari un examen en
profunditat per part de l’òrgan de contractació i dels Serveis tècnics municipals
implicats en aquest contracte, així com el seu trasllat a les diferents empreses que
actualment estan executant les prestacions objecte del contracte licitat, per recavar
informació, que l’òrgan de contractació no disposava.
Per aquest motiu, mitjançant decret de 21 de desembre de 2018, es va acordar la
suspensió del termini per la presentació d’ofertes del contracte de serveis de neteja
dels centres municipals i centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i
mercats de l’Ajuntament de Terrassa fins la completa resolució de les consultes i
aclariments formulats i la publicació d’un nou anunci al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) i al perfil de contractant de l’Ajuntament.
Un cop es va disposar de la informació que van facilitar les empreses adjudicatàries i
rectificats els errors materials detectats a l’annex 3.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) i a l’annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT), referents a nombre d’hores en els centres, es va reactivar el termini per la
presentació d’ofertes que va finalitzar el passat 23 d’abril de 2019 a les 18:00h.
Dintre del termini establert han presentat oferta les següents empreses:
1

EULEN SA: Lot 4

2

MULTISERVEIS NDAVANT SL: Lots 3 i 4

3

NETEGES CORAL SL: Lots 2, 3 i 4

El lot 1 corresponent al serveis de neteja de les instal·lacions dels centres municipals i
centres públics d’ensenyament no ha rebut oferta per part de les empreses licitadores.
Per aquest motiu, tenint en compte la situació actual del contracte anterior , és
procedent declarar desert el lot 1 i demanar als serveis tècnics corresponents que
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emetin valoració de les raons que han motivat la no presentació d’ofertes per part de
les empreses i que abalitzi la necessitat de revisar i/o redactar uns nous plecs de
prescripcions tècnics amb la finalitat de no demorar l’adjudicació del contracte pel que
fa a dependències d’aquest lot.
En atenció als antecedents esmentats, i de conformitat amb l’establert en l’article 53.1
k) 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

DECRETA
Primer.- Declarar deserta la licitació del Lot 1 - Centres municipals i centres públics
d’ensenyament del contracte dels serveis de neteja, els serveis de neteja dels centres
municipals i centres públics d’ensenyament, centres culturals i esportius, i mercats de
l’Ajuntament de Terrassa, convocada mitjançant procediment obert i basada en el
principi de millor relació qualitat – preu.
Segon.- Traslladar als serveis tècnics municipals que analitzin els motius perquè ha
quedat deserta la licitació d’aquest lot.
Tercer.- Ordenar que es redactin i/o revisin, si s’escau, els nous plecs de
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir el contracte.
Quart.- Notificar aquest decret als departaments de l’Ajuntament que correspongui
perquè el facin efectiu.
Cinquè.- Elevar la proposta al Ple per la seva ratificació.
4. Ratificar el Decret núm. 5098/2019 de 30 d’abril pel qual es rectifica l’error
material existent en l’apartat segon de l’acord del Ple d’adjudicació del contracte
de serveis energètics municipals. (ECAS 5800/2017)
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat el decret núm. 5098, de 30
d’abril de 2019:
L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 28 de juny de 2018, va
aprovar l’acord d’adjudicar a l’empresa IMESAPI SA el contracte de serveis energètics
municipals per a la reducció del consum energètic mitjançant la millora i manteniment
de les instal·lacions d’enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la
implementació d’energies renovables (Projecte TEI).
La durada del contracte és de quinze (15) anys i es va establir un termini parcial
d’execució de dos (2) mesos des de la formalització per a començar l’execució. El
contracte es va formalitzar en data 21 de gener de 2019.
D’acord amb el Plec de prescripcions tècniques (PPT), en el seu apartat 9.1
Manteniment i inspecció - P2 Enllumenat, les tasques de manteniment i les
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inspeccions de la instal·lació contemplades en la Prestació P2 seran executades per
l'Empresa de Serveis Energètics (en endavant, l'ESE) d'acord amb les prescripcions
de la normativa vigent. El punt 9.1.8 Servei de suport a Gestió de l'Espai Públic
estableix que la ESE ha d’incloure dins de les seves funcions el servei de suport a
Gestió de l'Espai Públic que es detalla a l'Annex IX.
La tècnica del Servei de Projectes i Obres amb el vistiplau de la directora del Servei de
Projectes i Obres i Gestió de l’Espai Públic ha emès informe en data 8 de maig de
2019, d’acord amb la petició realitzada mitjançant informe del cap del Servei de Gestió
de l’Espai Públic i el director de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat de data 12 d’abril de
2019, on informa que l’adjudicació del contracte només fa referència a dues
aplicacions pressupostàries, la 1436.16501.22799 i la 1436.16501.21000 i no es va
tenir en compte que el Plec incloïa les tasques que fa IMESAPI SA per al GEP.
D’acord amb això, s’ha de procedir a esmenar el següent error material a l’apartat
segon de la part resolutiva de l’acord:
On diu:
“Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: trenta-sis milions cent noranta mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-dos
cèntims 36.190.198,62 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries1436.16501.22799 i 1436.16501.21000 del Pressupost Municipal:
1433/16501/22799

1433/16501/21000

Despesa P1

Despesa P2+P3

Any

Durada

2018

3 mesos

0€

152.131,41 €

152.131,41 €

2019

12 mesos

483.255,61 €

608.525,64 €

1.091.781,25 €

2020

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2021

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2022

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2023

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2024

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2025

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2026

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2027

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2028

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2029

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2030

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2031

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2032

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €
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2033

9 mesos

1.449.766,82 €

456.394,23 €

1.906.161,05 €

27.062.314,02 €

9.127.884,60 €

36.190.198,62 €

Ha de dir:
“Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: trenta-sis milions cent noranta mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-dos
cèntims 36.190.198,62 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 1436.16501.22799, 1436.16501.21000 i 1433.153321.21000 del
Pressupost Municipal:

Any

Durada

2018
2019
2020

3 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
9 mesos

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

1433,16501.22799 1433.16501.21000 1433.15321.21000
Despesa P1
Despesa P2+P3
Despesa P2-GEP
0€
483.255,61 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.449.766,82 €
27.062.314,02 €

146.381,41 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
439.144,23 €
8.782.884,60 €

Despesa Total

5.750,00 €
152.131,41 €
23.000,00 € 1.091.781,25 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
17.250,00 € 1.906.161,05 €
345.000,00 € 36.190.198,62 €

”
De conformitat amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En atenció als antecedents esmentats, i de conformitat amb l’establert en l’article 53.1
k) 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,
DECRETA
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Primer.- Rectificar l’error material existent
l’adjudicació del contracte de serveis de
reducció del consum energètic mitjançant la
d’enllumenat públic, la renovació de la
d’energies renovables (Projecte TEI), de
l’empresa IMESAPI SA:

a l’apartat segon de l’acord del Ple de
serveis energètics municipals per a la
millora i manteniment de les instal·lacions
il·luminació interior i la implementació
data 28 de juny de 2018, adjudicat a

On diu:
“Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: trenta-sis milions cent noranta mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-dos
cèntims 36.190.198,62 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries1436.16501.22799 i 1436.16501.21000 del Pressupost Municipal:
1433/16501/22799

1433/16501/21000

Despesa P1

Despesa P2+P3

Any

Durada

Despesa Total

2018

3 mesos

0€

152.131,41 €

152.131,41 €

2019

12 mesos

483.255,61 €

608.525,64 €

1.091.781,25 €

2020

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2021

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2022

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2023

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2024

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2025

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2026

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2027

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2028

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2029

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2030

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2031

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2032

12 mesos

1.933.022,43 €

608.525,64 €

2.541.548,07 €

2033

9 mesos

1.449.766,82 €

456.394,23 €

1.906.161,05 €

27.062.314,02 €

9.127.884,60 €

36.190.198,62 €

Ha de dir:
“Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: trenta-sis milions cent noranta mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-dos
cèntims 36.190.198,62 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
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pressupostàries 1436.16501.22799, 1436.16501.21000 i 1433.153321.21000 del
Pressupost Municipal:

Any

Durada

2018
2019
2020

3 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
9 mesos

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

1433,16501.22799 1433.16501.21000 1433.15321.21000
Despesa P1
Despesa P2+P3
Despesa P2-GEP
0€
483.255,61 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.933.022,43 €
1.449.766,82 €
27.062.314,02 €

146.381,41 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
585.525,64 €
439.144,23 €
8.782.884,60 €

Despesa Total

5.750,00 €
152.131,41 €
23.000,00 € 1.091.781,25 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
23.000,00 € 2.541.548,07 €
17.250,00 € 1.906.161,05 €
345.000,00 € 36.190.198,62 €

Segon.- Notificar el contingut d'aquest decret a l’empresa IMESAPI SA i departaments
que correspongui perquè el facin efectiu.
Tercer.- Elevar la proposta al Ple per la seva ratificació.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Ratificar resolució núm. 4754/2019 de 23 de maig, que acorda comparèixer en
el recurs contenciós administratiu CORE 440/2018 F1, en el marc de l’expedient
HADI 270/2017 incoat respecte l’habitatge del carrer de la Mola, núm. 68, 3r 2ª de
Terrassa, propietat de Sareb SA, per la presumpta utilització anòmala d’aquest.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 4754, de
23 de maig de 2019:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 440/2018-F1, interposat pel procurador dels tribunals, el Sr
Francisco José Abajo Abril, en nom i representació de la Sociedad de gestión de
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activos procedentes de la reestructuración bancaria SA, (Sareb, SA). La propietat,
l’entitat Sareb, SA interposa recurs contenciós administratiu contra les Resolucions
núm. 3739 i 6066 de 2 de maig i 10 de juliol de 2018 respectivament, dictades per la
tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de
Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi 270/17, incoat respecte l’habitatge del carrer
de la Mola núm. 68, 3r 2ª, de Terrassa, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
Mitjançant les citades resolucions s’acordava iniciar l’expedient per utilització anòmala
de l’habitatge, un cop concloses les actuacions prèvies i, posteriorment, es
desestimaven totes les al·legacions presentades per la propietat, declarant que
quedava acreditat que l’habitatge havia estat desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un període de més de dos anys. En aquest sentit s’instava a la Sareb
SA perquè adoptés les mesures necessàries per corregir aquesta situació de
desocupació. També se li girava la quantitat de 856,64 euros en concepte de taxa per
la incoació de l’expedient, advertint-li que si no donava compliment als requeriments
efectuats es procediria a la imposició d’una primera multa coercitiva per import de
6.500.euros i que es podria iniciar el corresponent expedient sancionador amb multes
que podien ascendir fins als 500.000 euros.
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 en data 23 de maig
de 2019 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència,
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 440/2018-F1,
interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr. Francisco José Abajo Abril, en nom i
representació de SAREB SA, davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de
Barcelona, contra les Resolucions núm. 3739 i 6066 de 2 de maig i 10 de juliol de
2018 respectivament, dictades per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de l' expedient Hadi
270/17, incoat respecte l’habitatge del carrer de la Mola núm. 68, 3r 2ª, de Terrassa,
per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
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 que 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.
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
CORE 440/2018 F1, interposat davant Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de
Barcelona.
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CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.
6. Ratificar resolució núm. 5066/2019 de 6 de juny, que acorda comparèixer en
el recurs contenciós administratiu CORE 136/2019 M1, contra la inactivitat de
l’Ajuntament de Terrassa per la no execució del Pla Especial de Reforma Interior
de Can Gonteres (PERI) que s’havia d’executar per cooperació i que va ser
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22 de gener
de 1986.
Analitzats els antecedents, es ratifica per unanimitat la resolució núm. 5066, de 6
de juny de 2019:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ens ha tramès escrit
mitjançant el qual s'ha emplaçat l'Ajuntament de Terrassa en el recurs contenciós
administratiu CORE 136/2019 M1, interposat pel lletrat, el Sr. David Passarell Serred,
en nom i representació de la mercantil, Dolman Metal, SL. La mercantil interposa
recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’ Ajuntament de Terrassa per la
no execució del Pla Especial de Reforma Interior de Can Gonteres (PERI) que s’havia
d’executar per cooperació i que va ser aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 22 de gener de 1986.
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 en data 27 de maig
de 2019 i també l'interventor, per la qual cosa, aquesta Alcaldia-presidència,
DECRETA:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu CORE 136/2019 M1,
interposat per lletrat, el Sr. David Passarell Serred, en nom i representació de la
mercantil, Dolman Metal, SL. La mercantil interposa recurs contenciós administratiu
contra la inactivitat de l’ Ajuntament de Terrassa per la no execució del Pla Especial de
Reforma Interior de Can Gonteres (PERI) que s’havia d’executar per cooperació i que
va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22 de
gener de 1986.
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 que 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 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-136/2019 M1, interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 de Barcelona.
CINQUE.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.
7.
Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva
coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. (COAP
77/2019)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
I.- Actualment a la zona esportiva Municipal de Can Jofresa existeix una pista
poliesportiva descoberta annexa a la banda nord del Pavelló poliesportiu, molt
utilitzada, però que no se’n pot fer ús en cas de pluja.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa qualifica els terrenys on està
situada la pista poliesportiva objecte de projecte com a sistema d’equipaments
comunitaris, més concretament com E3, equipaments esportius.
En la convocatòria del PAM del 2017 la ciutadania proposa el cobriment de la pista
exterior i l’asfaltat del pàrquing. Aquesta proposta en va sortir guanyadora ja que és
d’interès general. El cobriment d’aquestes pistes és una millora per les instal·lacions
esportives que beneficiaria no només als clubs sinó a qualsevol activitat o jornada
esportiva.
En data 19 de gener de 2018, mitjançant decret número 2018-01-19 ECAS 07481/2017, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques reguladores del contracte de serveis de redacció del projecte
bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció d’una
pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can
Jofresa de Terrassa.
En data 27 de juny de 2018, mitjançant decret número 2018-06-27 ECAS 07481/2017, es va adjudicar a la mercantil 080 ARQUITECTURA SLP el contracte de
serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, assistència tècnica en la direcció
d’obra per a la construcció d’una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona
esportiva municipal de Can Jofresa de Terrassa, el contracte es va signar en data 26
de juliol de 2018.
En data 30 d’abril de 2019, amb registre d’entrada 131321, la mercantil 080
ARQUITECTURA SLP presenta el projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva
coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa de Terrassa.
II.- L’objecte del “Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades
situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa Terrassa. Barcelona” és definir
les actuacions necessàries per tal d’executar una pista poliesportiva ventilada amb
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grades a la zona esportiva de Can Jofresa amb els mínims recursos necessaris i fent
compliment de totes les normatives sectorials i requeriments del Consejo Superior de
Deportes i del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta pista poliesportiva no disposa de vestuaris ni d’altra equipació, aquests es
desenvoluparan en fases posteriors.
Amb aquestes premisses s’ha projectat un edifici prismàtic on actualment es troben les
pistes exteriors que s’adapta a la topografia existent i es connecta a nivell de pista amb
el pavelló existent. El projecte contempla la realització de l’estructura del cos annex de
connexió però no els seus acabats i distribucions interiors.
El pavelló es situa separat del pavelló existent per no intercedir en les evacuacions
existents i separat de la zona de l’aparcament per evitar el col·lector que hi ha en el
talús.
El projecte disposa de 3 zones d’ús clarament diferenciat:
-

Una pista coberta de 23mx44n i una alçada lliure de 7,8m

-

Una graderia per a 220 espectadors, més un espai de reserva pels futurs vestidors
situat sota la grada.

-

L’estructura de l’edifici annex on es situa el nou accés a l’equipament i on es
preveu situar el vestíbul principal i el control d’accés als dos pavellons en un futur.
Es va decidir incorporar l’estructura de l’edifici annex al projecte per tal d’evitar les
dificultats tècniques d’execució i el sobrecost que suposaria realitzar-lo una vegada
estigués fet el poliesportiu, ja que la fonamentació a realitzar és profunda.

El projecte és un prisma de 4 façanes de formigó prefabricat que disposa d’una gran
obertura amb lames en la façana nord que permeten la ventilació natural de la pista
juntament amb una altra obertura situada a sud.
La façana nord i la façana est són les façanes principals ja que configuren la nova
façana del complex esportiu. En la façana est es situa l’accés principal, que en un futur
servirà també de control d’accés als dos pavellons, i es garanteix l’accessibilitat del
pavelló nou i es millora l’accessibilitat a pista del pavelló existent.
D’igual manera el disseny del projecte preveu la possibilitat en un futur de climatitzar el
pavelló.
III.- El “Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a la
zona esportiva municipal de Can Jofresa Terrassa. Barcelona” té un pressupost
d’execució material d’un milió dos-cents quaranta-nou mil sis-cents setanta-cinc euros
amb vint-i-dos cèntims (1.249.675,22€), un pressupost d’execució per contracte d’un
milió quatre-cents vuitanta-set mil cent tretze euros amb cinquanta-un cèntims
(1.487.113,51€)(sense IVA) i d’un milió set-cents noranta-nou mil quatre-cents set
euros amb trenta-cinc cèntims (1.799.407,35€)(IVA inclòs). El pressupost pel
coneixement de l’administració és d’un milió cinc-cents trenta-dos mil nou-cents
vuitanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims (1.532.983,74€)(sense IVA) i d’un milió
vuit-cents cinquanta-quatre mil nou-cents deu euros amb trenta-tres cèntims
(1.854.910,33€)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de
deu (10) mesos.

Acta reunió Junta Govern Local

Pàgina 19

ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

IV.- Els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres han emès document
de data 22 de maig de 2019, en el que informen favorablement sobre l’aprovació inicial
del projecte, 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
mateix, 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.
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 5764, de 18 de juny de 2019,
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 bàsic i executiu de la pista poliesportiva
coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa Terrassa.
Barcelona”, redactat en data febrer de 2019 per 080 Arquitectura SLP, amb un
pressupost d’execució material d’un milió dos-cents quaranta-nou mil sis-cents
setanta-cinc euros amb vint-i-dos cèntims (1.249.675,22€), un pressupost d’execució
per contracte d’un milió quatre-cents vuitanta-set mil cent tretze euros amb cinquantaun cèntims (1.487.113,51€)(sense IVA) i d’un milió set-cents noranta-nou mil quatrecents set euros amb trenta-cinc cèntims (1.799.407,35€)(IVA inclòs). El pressupost pel
coneixement de l’administració és d’un milió cinc-cents trenta-dos mil nou-cents
vuitanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims (1.532.983,74€)(sense IVA) i d’un milió
vuit-cents cinquanta-quatre mil nou-cents deu euros amb trenta-tres cèntims
(1.854.910,33€)(IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de
deu (10) 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), considerant-se que si no es
presenten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
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No obstant, la Junta acordarà,
8.
Acceptació de subvenció de 492.516,00 € atorgada per la Diputació de
Barcelona, per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de
Terrassa. (SUBIN 56/19)
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:
Expedient SUBIN 56/2019, relatiu a l’acceptació de l’aportació econòmica de la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la gestió de les biblioteques de
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona per a 2019.
Fets
1. En el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, la minuta del qual fou
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011,
en la seva disposició transitòria preveu que la Diputació de Barcelona compensarà
econòmicament pel personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament.
2. Les biblioteques de Terrassa que formen part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província, compleixen amb els requeriments mínims establerts en
aquest conveni formalitzat amb la Diputació de Barcelona.
3. La Diputació de Barcelona ha notificat el Decret núm. 6938, de 28 de maig de 2019,
de presidència, pel qual s’aprova l’atorgament per concessió directa d’una subvenció a
l’Ajuntament de Terrassa, en relació al funcionament de les biblioteques “Central”,
“Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i “Districte 6” d’aquest municipi, per import total
de 492.516,00 euros per a l’any 2019.

Dades de la subvenció
Objecte de la subvenció: Finançament de diversos llocs de treball adscrits a
Biblioteques
Servei responsable del projecte: Servei de Cultura
Sol·licitud: Atorgament directe previst al Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, la
minuta del qual fou aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia
7 d’octubre de 2011.
Import sol·licitat: No correspon
Import atorgat: màxim de 492.516,00,- €
Pressupost de l’actuació: 570.670,78 €, cost del personal de biblioteques
subvencionat, a càrrec del capítol 1
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Aportació municipal: L’aportació municipal per aquest concepte és de 78.154,78 €,
corresponent a la diferència entre el cost dels llocs de treball subvencionats per la
Diputació, i el cost previst.
Disposició de crèdit: Hi ha crèdit suficient al capítol 1, codi programa 5451.33211
(Biblioteques i lectura)
Període d’execució: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019
Forma de cobrament: Prèvia justificació.
Termini de justificació: en dos terminis,
-

1a. Justificació el 31 d’octubre de 2019 ( De les obligacions reconegudes entre l’1
de gener i el 30 de setembre de 2019).

-

2a. Justificació el 2 de març de 2020 ( De les obligacions reconegudes entre l’1
d’octubre i el 31 de desembre de 2019).

6. Vist l’informe tècnic emès per la directora del Servei de Cultura en data 28 de juny
d’enguany.
Fonaments de dret
1. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa
en relació a les Biblioteques d’aquest municipi, la minuta del qual fou aprovada per
acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2011.
2. Decret núm. 6938, de 28 de maig de 2019, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, pel qual s’aprova l’atorgament de subvencions a favor de diversos
ajuntaments per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Província.
4. 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.
5. Decrets de l’Alcalde-President núms. 5762, 5763 i 5764, de 18 de juny de 2019.
Per tot això, i en ús de les atribucions legalment conferides, aquest tinent d’alcalde de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 492.516,00 € (quatre-cents noranta-dos mil
cinc-cents setze euros) atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, com a compensació econòmica
per al personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament, en relació al
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funcionament de les biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i
“Districte 6” d’aquest municipi, que es desglossa en :

PROJECTE
Finançament de diversos llocs de
treball de Biblioteques

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ ATORGADA

570.670,78 €

492.516,00 €

SEGON.- INGRESSAR l’import de 492.516,00
5451.33211.46100 Servei de Cultura, Biblioteques.

€

al

compte

pressupostari

TERCER.- Adscriure el personal següent amb el percentatge de dedicació que es
relaciona, el qual té consideració de despesa elegible.

SERVEI DE CULTURA - BIBLIOTEQUES
NOM
LLOC DE TREBALL

% imputat

[...]

Directora BCT-Xarxa -

100 %

[...]

Sotsdirecció BCT

100 %

[...]

Directora de Biblioteca de Districte 2

100 %

[...]

Directora de Biblioteca de Districte 3

100 %

[...]

Directora de Biblioteca de Districte 4

100 %

[...]

Directora de Biblioteca de Districte 6

100 %

[...]

Bibliotecari

100 %

[...]
[...]
[...]
[...]

Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria
Bibliotecaria

100 %
100 %
100 %
100 %

L’adscripció d’aquest personal és susceptible de canvi en funció del desenvolupament
del projecte i les necessitats del servei.
No obstant això, la Junta de Govern resoldrà conforme consideri més adient.
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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 i trenta minuts 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

Jordi Ballart i Pastor
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