Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

17/2016

Data reunió:

Divendres 7 d’octubre de 2016

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 7 d’octubre de 2016, a les 09.30 hores del matí, a la Sala de Govern
d'aquest Ajuntament. La reunió tindrà caràcter públic en el moment de tractar assumptes que es coneguin
per delegació del Ple municipal. Els assumptes a tractar són els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 23 de setembre de 2016 (16/2016).
2. Ratificar la resolució núm. 6867, de 12 de setembre de 2016, que sol·licita una subvenció a l’Agència de
Residus de Catalunya per un import de 48.357,75 €, per fer un estudi d’identificació d’usuari i pagament de
generació de residus que té un pressupost de 96.715,50 €, IVA inclòs. Exp. GNMA 14/2016
3. Adjudicar a l’empresa SISMOTUR, SL el contracte dels serveis d’Assistència tècnica per a l’actualització
i gestió de la senyalització direccional urbana amb una previsió d’un import d’adjudicació màxim de 6.500,00
€ (sense IVA) i de 7.865,00 € (amb IVA), i un termini d’execució de 12 mesos a comptar a partir de la data
d’inici del contracte. Exp. ECAS 4485/2016
4. Adjudicar al consultor Pau Avellaneda Garcia el contracte de serveis de coordinació, dinamització i
execució de dos projectes de camí escolar a dues escoles de Terrassa per un import de set mil vuit-cents
euros (7.800,00€) (IVA exclòs) i de nou mil quatre-cents trenta-vuit euros (9.438,00€) (IVA exclòs) amb data
de finalització de contracte el 30 de juny de 2017. Exp. ECAS 5073/2016
5. Donar compte del decret núm. 7121, de 21 de setembre de 2016, pel que es vol concórrer en la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural durant els anys 2016 i 2017.
6. Donar compte de la resolució núm. 7163, de 22 de setembre de 2016, que completa la informació
complementària als Plecs que regulen l’adjudicació del contracte de serveis d’àpats a domicili amb la
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que afecta la subrogació. Exp. ECAS
3427/2016
7. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’assistència tècnica per a la
realització de la gestió del canvi relacionat amb el Pla de reforma i transformació organitzativa de
l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS 5425/16
8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’implantació de la nova
plataforma de virtualització de maquinari basada en el programari ORACLE VIRTUAL MACHINE (OVM) i de
desplegament en aquesta plataforma de les aplicacions basades en programari del fabricant ORACLE. Exp.
ECAS 5383/16
9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment bàsic d’una
sèrie de llicències de programari del fabricant ORACLE, per a l’any 2017. Exp. 5554/2016
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10. Propostes urgents
11. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 4 d’octubre de 2016
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