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RESOLUCIÓ:
L’edifici on abans estava ubicada la seu de l'Ajuntament, es troba just davant de l’actual, al
centre de Terrassa, a la zona del casc antic, en una zona de trànsit de vianants.
La façana principal està composta de cinc obertures que es repeteixen a cada planta (les del
pis principal amb balcons i balconada de ferro de fosa, obra del constructor Agustí Alland, de
1842), en disposició simètrica. El portal d’accés està centrat, des d’on arrenca l’escala principal
que desemboca al primer pis (principal). En aquest es troba la sala noble (sala d’actes), amb
una alçada lliure de set metres, que havia estat decorada amb plafons pictòrics d’Alexandre de
Riquer l’any 1901 i tornada a decorar pel pintor Joaquim Vancells, incloent-hi làmpades, vitralls i
mobiliari de l’any 1904. Les pintures d’Alexandre Riquer es troben actualment a la Casa-Museu
Alegre de Sagrera.
L’Ajuntament de Terrassa en data 22 de gener de 2021 ha aprovat inicialment el “Projecte bàsic
i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa", redactat pels tècnics
municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment en data 8 de gener de 2021, amb un
pressupost d’execució material de sis-cents cinquanta-nou mil vuitanta-cinc euros amb
cinquanta-tres cèntims (659.085,53 €), un pressupost d’execució per contracte de set-cents
vuitanta-quatre mil tres-cents onze euros amb setanta-vuit cèntims (784.311,78 €) (sense IVA) i
de nou-cents quaranta-nou mil disset euros amb vint-i-cinc cèntims (949.017,25 €) (IVA inclòs),
desprès d’haver avaluat l’informe favorable de la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment per
a la seva aprovació.
L'objecte d’aquest projecte és adequar i rehabilitar l’antic Ajuntament de Terrassa per la seva
posterior utilització, tot mantenint el seu actual ús, el qual es l’administratiu. L’adaptació a la
normativa d’accessibilitat i reformar i mantenir les condicions d’estanquitat de l’edifici per evitar
la seva degradació motiven la necessitat d’aquesta intervenció.
Els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores de la contractació de les obres contingudes en el “Projecte bàsic i executiu per a la
rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa", amb un pressupost de set-cents vuitanta-quatre
mil tres-cents onze euros amb setanta-vuit cèntims (784.311,78 €) (sense IVA) i un termini
d’execució de deu (10) mesos.
De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de LCSP i el que estableix
l’Ordenança municipal per al govern i administració electrònica i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en aquesta licitació serà obligatori l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment
de contractació, incloses les que corresponen realitzar als licitadors i/o candidats, entre d’altres
la presentació de les ofertes.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 23
de desembre de 2020.
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Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte
a la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals I Govern Obert,
càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo i Ferrer.
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 (apartats 1 al 5) de la LCSP que regulen
el procediment obert simplificat i, en conseqüència i de conformitat amb l’article 135 del mateix
text legal, es convocarà la licitació per tal de determinar la millor oferta.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de la
corporació, segons preveu la disposició addicional 2a de la LCSP i 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 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.
Per tot l’anterior i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el “Projecte bàsic i
executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa" i procedir a la licitació del
contracte, mitjançant procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta de
conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en el “Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament
de Terrassa", amb un pressupost de contractació de set-cents vuitanta-quatre mil tres-cents
onze euros amb setanta-vuit cèntims (784.311,78 €) (IVA exclòs) i de nou-cents quaranta-nou
mil disset euros amb vint-i-cinc cèntims (949.017,25 €) (IVA inclòs). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de deu (10) mesos.
TERCER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre en exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
QUART.- Fer càrrec de la quantitat de nou-cents quaranta-nou mil disset euros amb vint-i-cinc
cèntims (949.017,25 €) a l’aplicació pressupostària 3000 93303 63200, segons el detall següent
per anys:
- La quantitat de dos-cents mil euros (200.000,00 €), al Pressupost Municipal vigent.
- I, l'import de set-cents quaranta-nou mil disset euros amb vint-i-cinc cèntims (749.017,25 €)
amb càrrec al Pressupost Municipal de l’any 2022.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 23
de desembre de 2020.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte a la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo i Ferrer,
a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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