Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

22/2014

Data reunió:

Divendres 12 de desembre de 2014

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 12 de desembre de 2014, 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. Aprovar les actes de les reunions anteriors realitzades en data 21 de novembre de 2014 (20/2014) i 3
de desembre de 2014 (21/2014) .
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (2
expedients)
3. Acordar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català de Desenvolupament Local
(CCDL).
4. Aprovar el Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda de Terrassa. PLPG 3/2014
5. Ratificar la resolució núm. 9138 de 3 de novembre de 2014, en què es compareix en el recurs
administratiu núm. 433/2014 D interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona contra la resolució núm. 5308 de data 09 de juny de 2014 dictada per la tinent d'alcalde de
l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori, en referència a l'expedient de Gestió Urbanística HADI
355/2013. CORE 433/2014 D
6. Reclamar al Ministerio de Fomento el pagament dels interessos deguts en relació al just preu
corresponent a la finca 156 del "Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa, dentro del
ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger". GSOL 46/2011
7. Reclamar al Ministerio de Fomento el pagament dels interessos deguts en relació al just preu
corresponent a la finca 154 del "Proyecto Autovia B-40, Tramo Viladecavalls-Terrassa, dentro del
ámbito del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger". GSOL 47/2011
8. Aprovar la sol·licitud de pròrroga extraordinària del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la
Maurina, així com de les Bases d'atorgament d'ajuts a la rehabilitació.
9. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 195/2014, IPMA 459/2014, IPMA 492/2014, IPMA
530/2014 i IPMA 559/2014)
10. Acceptar la subvenció de 646.541,61 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya a Foment de
Terrassa SA, per la realització del “Programa Treball i Formació PANP”, que té un cost total de
1.051.691,44 €.

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

22/2014

Data reunió:

Divendres 12 de desembre de 2014

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

11. Ratificar la resolució núm. 10037 de 10 de novembre de 2014, en que Foment de Terrassa SA
sol·licita una subvenció per un import de 568.423,50 € per a la realització d’accions de formació
d’oferta adreçades prioritàriament a treballador/es desocupats/ades que promou el SOC.
12. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa SA, per a la contractació de tres agents
d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2014, amb un cost total de 110.514,35 €.
13. Acceptar l’import de 430.163,60 € corresponent a la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona per al funcionament de les llars d’infants municipals dins del Programa Complementari de
finançament de les esmentades escoles.
14. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
15. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Terrassa.
16. Aprovar l’expedient d’actuacions prèvies a l’inici del canvi de la modalitat d’execució del sistema de
compensació bàsica per la de cooperació del Polígon d’Actuació “PA-GAS004” delimitat pels carrers
Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria. GURB 20/2014
17. Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació i constitució de la Junta de Compensació del PMRBL001. GURB 24/2014
18. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector PM-RBL001, Roc Blanc, promogut per la
Junta de Compensació del sector. GSOL 32/2014
19. Donar compte de la resolució núm. 9454 d’11 de novembre de 2014 que accepta de la Diputació de
Barcelona els ajuts atorgats, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, en la modalitat de recurs tècnic consistents en la redacció de plans,
projectes i informes per plans d’actuació municipal d’emergències per incendis forestals (PAM), per
plans municipals de prevenció. GNMA 09/2014
20. Ratificar la resolució núm. 9804 de 10 de novembre de 2014, que aprova l’increment de 5 actuacions
més al “Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona
per a 2014-15”. INSU 16/2014
21. Donar compte de la resolució núm. 9805 de 10 de novembre de 2014, que sol·licita una pròrroga
d’execució fins el 31 de desembre de 2015, dels compromisos adquirits a la Fitxa 29.1, del protocol
addicional per al 2014 del Contracte Programa per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Terrassa. INSU 04/2014
22. Donar compte de la resolució núm. 9806 de 10 de novembre de 2014, que renuncia a la sol·licitud
efectuada a la Diputació de Barcelona del recurs material “Exposició: Què pinta la SIDA?” per a 2014.
INSU 07/2014
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23. Donar compte del decret núm. 9991 de 24 de novembre de 2014, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona una pròrroga dels períodes d’execució i justificació del projecte subvencionat per import de
21.276 €, i denominat “Procés Àgora Terrassa-Eixos i diàlegs”.
24. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis postals de cartes ordinàries
nacional, internacional i urgent. ECAS 5959/2014
25. Adjudicar a l’EINA Cooperativa la contractació del servei de mediació i reforç en la programació del Pla
Educatiu d’Entorn pel curs escolar 2014-2015, adreçat a diversos centres educatius de la ciutat de
Terrassa, per un import total de 17.988,09 euros. ECAS 05229/2014
26. Donar compte de la resolució núm. 9705 de 17 de novembre de 2014, que acorda retrotraure les
actuacions en la valoració de les ofertes del contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica
per a l’elaboració d’auditories energètiques. ECAS 597/2014
27. Donar compte de la resolució núm. 10062 d’1 de desembre de 2014, que desestima les al·legacions
de l’empresa Ingenieros IM3 SLP (IM3), i que adjudica a l’empresa Soningeo Servicios Energéticos SL
el contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques
de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal·lació
d’energies renovables, i del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa, pel preu de 500.500,00 €.
ECAS 597/2014
28. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d'obertura i control de les
instal·lacions del mercat municipal de la Independència, auxili en el control d'accés i funcionament del
mercadal Martí l'Humà, i serveis de telegestió i manteniment de les alarmes i custòdia de claus dels
edificis. ECAS 5135/2014
29. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’atorgament de la concessió de l’ús privatiu d’una
porció de domini públic situada a la zona de les Hortes dels Frares del Parc de Valllparadís, per a
destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria. ECAS 5974/2014
30. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment dels entorns
naturals de Terrassa. ECAS 6014/2014
31. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de neteja i de manteniment
electromecànic de les instal·lacions de sanejament i de telegestió dels equips i instal·lacions que les
conformen. ECAS 6109/2014
32. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’elements
d’infraestructura elèctrica. ECAU 6401/2014
33. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’elements de
sonorització i il·luminació. ECAU 6402/2014
34. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’elements
d’infraestructura de carrer. ECAU 6403/2014

3

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

22/2014

Data reunió:

Divendres 12 de desembre de 2014

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

35. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió i dinamització dels
Bucs d’Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann). ECAS 6413/2014
36. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
37. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 9 de desembre de 2014

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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