Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

19/2013

Data reunió:

Divendres 13 de desembre de 2013

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 13 de desembre de 2013, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest
Ajuntament, i que tindrà el caràcter de pública pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades
pel Ple municipal (*). Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior realitzada en data 22 de novembre de 2013 (18/2013).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Autoritzar, la compatibilitat per a l’activitat de privada a temps parcial a diversos treballadors
d'aquesta Corporació (10 expedients).
3. Ratificar la Resolució núm. 10361 de data 18 de novembre de 2013, per la qual s’aprova la signatura
de l’addenda 2014 al conveni de col•laboració entre el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment del servei tècnic del Punt de
Trobada al partit judicial de Terrassa .INSU 01/2014.
4. Acceptar l’import de 1.457.040,40 €, de suport econòmic consistent en fons de prestació del Programa
complementari d’urgència social, promogut per la Diputació de Barcelona. INSU 35/2013.

ATRIIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de Completament Teixit Urbà Roc Blanc - (PM-RBL001).
PLPG 8/2013.
6. Inadmissió a tràmit de la petició de revisió d’ofici del document d’Operació Jurídica Complementària
del Polígon d’Actuació PA - PON 016.GURB 20/2013.
7. Inici de les actuacions per al cobrament per la via de constrenyiment de les quotes urbanístiques
pendents de pagament en l’àmbit del Pla Parcial PP FAL001, Palau Sud – Can Guitard, a instàncies
de la Junta de Compensació del sector. CQUO 25/2013.
8. Inici de les actuacions per al cobrament per la via de constrenyiment de les quotes urbanístiques
pendents de pagament en l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can Guitard, a instàncies de la
Junta de Compensació del sector. CQUO 05/2013.
9. Aprovació de la proposta d’Acta Administrativa de cessió a favor de l’Ajuntament de Terrassa d’una
porció de sòl (pertanyent a la finca del carrer d’Hèrcules núm. 33, destinada a completament de vialitat
(Clau P.10) GSOL 27/2013.
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10. Aprovació inicial de l’expedient de posada a disposició a favor de la Generalitat de Catalunya d’un
terreny municipal, per a l’ampliació del pati del CEIP Roser Capdevila. GSOL 72/2013.
11. Ratificar la Resolució núm. 10252 de data 20 de novembre 2013, per la qual es sol•licita al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la subvenció per al funcionament del
conservatori de grau mitjà de música de Terrassa per al curs 2012-13 i 2013-2014, per un import
total de 1.075.700,00 €.
12. Donar compte del Decret núm. 9733 de data, 6 de novembre de 2013, per el qual es sol•licita a la
Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, Catàleg de
concertació any 2013, el suport econòmic per l’elaboració del Pla Director de Solidaritat i Cooperació
Internacional 2014-2018, l’ import total sol•licitat és de 5.250 €.
13. Ratificació de la resolució d’adjudicació del manteniment de l’entorn natural a l’empresa CENTRE DE
JARDINERIA L’HEURA, S.L. ECAS 9322/2013.
14. Licitació del contracte de serveis de manteniment i suport d'Oracle relatiu als productes associats a la
plataforma d'administració electrònica i gestió documental. ECAS 9310/2013.
15. Licitació del contracte de serveis de manteniment i suport d'Oracle relatiu als productes associats al
gesto de base de dades corporatiu i altres. ECAS 9311/2013.
16. Aprovar la programació i despesa de les companyies i els espectacles seleccionats pel Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa (CAET) per formar part de la programació del primer semestre de la
temporada municipal d’Arts Escèniques 2014. GESAD 01/2014.
17. Ratificar la Resolució núm. 10405 de data 15 de novembre 2013, per la qual el sol·licita una subvenció
de 822.508,97 €, per al projecte “Treballs als barris 2013”.
18. Donar compte del Decret núm. 10422 de data 18 de novembre de 2013, per el qual s’atorga una
subvenció extraordinària, per als anys 2013 i 2014, per import de 12.000 €, al Comitè Català
d’ACNUR.
19. Licitació dels serveis de consergeria als centres cívics municipals. ECAS 9318/2013.
20. Licitació dels serveis de prevenció aliè de riscos laborals, especialitat de medicina del treball. ECAS
9628/2013.
21. Licitació dels serveis de prevenció de riscos laborals, especialitats de seguretat en el treball, higiene
industrial i ergonomia i psicologia aplicada. ECAS 9627/2013.
22. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal•lacions semafòriques.
ECAA 43/2009.
23. Continuïtat dels serveis de control d'accés i vigilància del Mercadal Martí l'Humà, fins a la nova
adjudicació, que es preveu com a molt tard l'1 de març de 2014. ECAS 901/2013.
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24. Disposar que es continuï prestant els serveis dels contractes de manteniment dels parcs periurbans de la Grípia i
Serra de Galliners; el contracte de serveis de neteja de males herbes de voreres i escocells i el contracte de
serveis de manteniment i neteja de la zona verda núm. 6. ECAS 181/2013. ECAA 99/2011. ECAA 150/2011. (1
dictàmen).

25. Licitació del contracte de serveis d'àpats a domicili. ECAS 9498/2013.
26. Adjudicació del contracte de serveis d'assessorament sobre mobilitat europea a Baumann Oficina
Jove. ECAS 9732/2013.
27. Adjudicació del contracte de serveis d’un Pla director de Solidaritat. ECAS 9757/2013.
28. Aprovar el Conveni per a l’explotació de les Enquestes de Mobilitat EMQ 2006 i EMEF sèrie 20072012 realitzades per l’Autoritat del Transport Metropolità, entre l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa MCRIT, SL., amb l’objectiu de conèixer la mobilitat a la ciutat i els
seus accessos i dels seus habitants.
29. Ratificar la Resolució núm. 10558 de data 28 de novembre de 2013, per la qual s’aprova el contracte
d’arrendament de la nau al carrer Migjorn, número 1 de Terrassa, a partir del 9 de desembre de 2013 i
fins al 17 de març del 2014, per emmagatzemar i preparar les carrosses que han de formar part de la
Cavalcada de Reis de 2014 i de les festes del Carnestoltes de 201u, per un import de 7.500,00 €.
30. Adjudicació del contracte de serveis de gestió i dinamització dels Bucs d'Assaig de la Casa Baumann.
ECAS 9731/2013.
31. PROPOSTES URGENTS
EN TRÀMIT:
32. Licitació del contracte de gestió del servei de transport col•lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa.
ECAS 9663/2013.
33. Licitació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de
compra, de quinze (15) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l'Espai Públic. ECAU
9662/2013.
34. Licitació del contracte de serveis d'un estudi historicoartístic sobre els jardins de la Masia Freixa, i la
relació d'aquests amb la resta de jardins del Noucentisme i el Modernisme de la ciutat. ECAS
9655/2013.
35. Licitació del contracte de serveis d'acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions
d'emergència de l'Ajuntament de Terrassa.
36. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les calderes dels equipaments adscrits al
Servei de Joventut i Lleure: casa Baumann i local de Can Parellada. ECAS 9727/2013.

37. TORN OBERT DE PARAULES
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Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 10 de desembre de 2013

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde

(*) NOTA: segons 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.
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