Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

08/2015

Data reunió:

Divendres 24 d’abril de 2015

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter ORDINARI de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es
realitzarà el proper divendres 24 d’abril de 2015, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest
Ajuntament. Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l'acta de la reunió anterior realitzada en data 10 d’abril de 2015 (07/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Disposar que l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE), continuï prestant
el servei de manteniment de l'enllumenat públic de Terrassa fins el 30 de març de 2016, a comptar des
del 7 de maig de 2015. ECAA 162/2008
3. Prorrogar el contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències de l’Ajuntament de Terrassa.
ECAA 62/2010
4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei escolar de menjador als centres
docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa. ECAS 460/2015
5. Adjudicar la concessió de l’ús privatiu d’una porció domini públic situada a la zona de les Hortes dels
Frares del parc de Vallparadís, per a destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria. ECAS 5974/2014
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Acceptar el recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar
social” de la Diputació de Barcelona. INSU 10/2015
8. Ratificar la resolució núm. 2951 de 24 de març de 2015 que sol·licita una subvenció de 77.400,00 € a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel
Terrassa Arts Visual – Programació Estable Professional 2015. INSU 11/2015
9. Ratificar la resolució núm. 2952 de 27 de març de 2015 que sol·licita una subvenció de 542.866,00 € a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultural del Departament de Cultura de la
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Generalitat de Catalunya per la Producció del CAET i Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2015.
INSU 12/2015
10. Acceptar l’ajut econòmic per al “Programa complementari de garantia de la cohesió social” de la
Diputació de Barcelona. INSU 14/2015
11. Ratificar la resolució núm. 3458 de 13 d’abril de 2015, que aprova la signatura del Protocol Addicional
de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre
el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials,
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any 2012 i l’Ajuntament de
Terrassa. GESAD 03/2015
12. Aprovar l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa, la Creu Roja a Catalunya i la
Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament d’una prova pilot del model d’atenció i intervenció a les
situacions de soledat no volguda de les persones grans al municipi de Terrassa. GESAD 53/2015
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Entitat de Conservació del
Polígon Industrial “Els Bellots”, que suposin millores en els indicadors de competitivitat empresarial en
l’àmbit del polígon i les empreses que s’hi ubiquen.
14. Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament de
Terrassa i entitats adherides. ECAU 1713/2015
15. Prorrogar el contracte del servei de menjador de les Escoles Bressol i Escoles d’Educació. ECAA
97/2012
16. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de missatgeria per a l’Ajuntament de Terrassa, i serveis
de transport interbibliotecari de llibres i documents per a la xarxa municipal de biblioteques públiques
de Terrassa (servei de boomerang).ECAS 1733/2015
17. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’Escola de Família de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Terrassa. ECAS 1408/2015
18. Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació dels serveis de Centres Oberts de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 1409/2015
19. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2015.
20. Aprovar l’Avanç del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa 2015 – 2020.
21. Ratificar la resolució número 3206 de 13 d’abril de 2015, que adjudica el contracte de serveis de
retirada d’arbres trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència i en risc de trencament o
caiguda, resultat de la ventada del 9 de desembre de 2014 al terme municipal de Terrassa. MAMA
237/2014
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22. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
23. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 21 d’abril de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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