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RESOLUCIÓ núm.

Data:

Àrea: Serveis Generals i Govern Obert

Servei: Patrimoni i manteniment

RESOLUCIÓ

En data 23 de gener de 2020 l'Alcalde-President va dictar el Decret número 536 pel qual 
s'aprova el procediment excepcional de la tramitació d'emergència per a la contractació de 
les diferents obres, serveis i subministraments que es puguin generar per les destrosses 
provocades pel fort temporal de vent i pluges que va patir la ciutat els dies 21, 22 i 23 de 
gener de 2020. 

Per part de diversos proveïdors han estat presentades les factures relacionades a 
continuació: 

Número registre Concepte Proveïdor Import 
12020010742 Reparació de la impermeabilització de la bunera 

de drenatge a la coberta plana del Centre Cívic 
President Macià. 

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

1.618,98 € 

12020003940 Reparació de la bunera de drenatge a la coberta 
plana de la Biblioteca Central. 

INDUSTRIAL OLESA 284,35 € 

12020006658 Neteja i reparació dels aiguafons i buneres de la 
coberta dels dipòsits museístics a la Casa 
Alegre de Sagrera. 

INDUSTRIAL OLESA 4.568,61 € 

12020007169 Reparació del revestiment dels pilarets de la 
coberta plana de la Casa Baumann. 

INDUSTRIAL OLESA 594,04 € 

12020006383 Reparació de la canal, de la bunera i de part de 
les teules a la coberta d’un annex de la Casa 
Alegre. 

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

1.633,50 € 

12020007134 
12020008444 

Reparació de la rampa de l’edifici Glòries i 
execució d’una nova bunera amb reixa i 
desguàs. 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 

11.073,92 € 

12020005409 Neteja i reparació de coberta inclinada de teules 
als vestidors del Poliesportiu de La Maurina. 

KATM  2.140,49 € 

12020003805 Reparació de la fixació del remat de xapa de la 
coberta a l’edifici del Condicionament 
Terrassenc. 

ACCÉS  VERTICAL, SL 895,40 € 

12020003858 Rehabilitació de la coberta plana de la nau del 
carrer dels Motors (antiga AEG) de l’Ajuntament 
de Terrassa. 

METREVER SERVEIS I 
MANTENIMENTS, SL 

8.162,76 € 

12020002385 Subministrament i col·locació d’una nova porta 
de vidre al accés principal del Centre Cívic 
Montserrat Roig 

CARLOS LLAMAS DE 
LA OSA 

859,10 € 

12020003487 Subministrament i col·locació de vinil amb logo a 
la porta de vidre. 

MILIAN RETOLS, SL 151,25 € 

12020001619 Retirada de vidres de finestres trencats o en 
perill de caiguda a la via pública i substitució per 
planxes de policarbonat, a la planta pis de 
l’edifici del Condicionament Tessassenc. 

CARLOS LLAMAS DE 
LA OSA 

715,29 € 

12020010725 Reparació de la porta d’accés de vehicles al 
recinte de l’Arxiu Comarcal. 

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

1.044,23 € 

12020005401 Reparació de la tanca interior de la piscina 
municipal de La Maurina. 

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

877,25 € 

12020006387 Reparació de la tanca interior de la piscina 
municipal de La Maurina. 

MIQUEL ARÓS 1.332,94 € 



                                                                  
  

12020006362 Reparació de la tanca interior de l’Estadi Martí 
Colomer. 

MIQUEL ARÓS 516,43 € 

12020003513 
12020003532 
12020003517 

Reparació d'avaria elèctrica en instal·lació d'alta 
tensió en l’Estadi Olímpic Municipal»  

APLICACIONES 
ELECTRICAS 
PROY.IND.VILNARO 

5.543,62 € 

12020005404 Reparació de les plaques de policarbonat a la 
façana del Poliesportiu municipal de La Maurina. 

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

3.109,70 € 

12020008898 Modificació i consolidació dels talussos de terra 
amb murs de rocalla i millora de les superfícies 
de drenatge, al circuit de fons de la zona 
esportiva de Can Jofresa. 

EXCAVACIONES 
GUILLAMET, S.L 

40.782,14 € 

Part de la 
12020005518 

Afectacions al talús de la muntanya. EXCAVACIONES 
GUILLAMET, S.L 

8.330,85 € 

Part de la 
12020005518 

Afectacions al talús de la riera. EXCAVACIONES 
GUILLAMET, S.L

5.880,60 € 

Part de la 
12020005518 

Afectacions al talús entre la pista i el camí 
superior. 

EXCAVACIONES 
GUILLAMET, S.L

19.602,00 € 

12020005751 
12020005900 

Desperfectes a la impermeabilització de 
l'aiguafons al costat de la muntanya.  

CONSTRUCCIONES 
JAVIER MOJAL, S.L. 

12.553,75 € 

Els responsables tècnics han emès els informes tècnics corresponents en els quals es 
justifica la contractació de les diferents obres, serveis i subministraments generats per les 
destrosses provocades pel fort temporal de vent i pluges que va patir la ciutat els dies 21, 
22 i 23 de gener de 2020. 

L’ article 120 de LCSP estableix el següent: 

Article 120. Tramitació d’emergència 

1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments 
catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin la 
defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional següent: 

a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot 
ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, 
sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de 
l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada 
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la 
Llei general pressupostària. 

b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els seus organismes 
autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social o altres entitats 
públiques estatals, s’ha de donar compte d’aquests acords al Consell de Ministres en el 
termini màxim de trenta dies. 

c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat 
des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix aquest termini, la 
contractació de les prestacions esmentades requereix la tramitació d’un procediment 
ordinari. 

d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar 
el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la 
prestació. En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop 
transcorregut el termini que estableix la lletra c) anterior se n’ha de retre el compte 
justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits. 



                                                                  
  

2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per 
l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb la 
tramitació ordinària que regula aquesta Llei. 

La base catorzena de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2020, estableix que 
les fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació podran acumular-se quan 
la característica de la despesa ho requereixi, prèvia petició dels corresponents 
departaments i el vist i plau de la Intervenció. La contractació per decret d’emergència seria 
un d’aquests supòsits. 

L’interventor general ha emès el corresponent informe. 

És per tot això que aquesta tinenta d’alcalde de Serveis Generals, en virtut de les facultats 
legalmente atribuïdes per l'Alcaldia - Presidència, mitjançant el Decret número 5764 de 18 
de juny del 2019.

RESOLC: 

PRIMER.- A l’empara del decret de l’alcaldia presidència número 536 de 23 de gener de 
2020, validar les actuacions executades i degudament justificades en els informes emesos 
pels responsables tècnics corresponents i referents a les factures relacionades que 
ascendeixen a un total de CENT TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS IVA inclòs (132.271,20 €). 

SEGON.- Que s’autoritzin, es disposin i es reconeguin les obligacions derivades de les 
factures especificades en el punt anterior, per un import total de CENT TRENTA-DOS MIL 
DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS IVA inclòs (132.271,20 €). 
�

TERCER- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les persones interesades.

Núria Marín García
Tinenta d’Alcalde
Serveis Generals i Govern Obert

  
          


