Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

14/2015

Data reunió:

Divendres 18 de setembre 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 18 de setembre de 2015, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de
Presidència* 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 17 de juliol de 2015 (13/2015).

2. Ratificar la resolució núm. 7079 de 24 de juliol de 2015 que desestima el recurs de reposició interposat
per la mercantil INVERLUR 6006, SLU contra l'acord de la Junta de Govern de 8 de maig de 2015, pel
qual es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del sector PM-RBL001, Roc Blanc.
GSOL 32/2014

3. Aprovar definitivament el “Projecte per a garantir l’accessibilitat al barri de Can Boada del Pi”. COAP
43/2015

4. Donar compte del decret núm. 7042 de 3 d’agost de 2015 que aprova la Memòria valorada de millora
dels paviments asfàltics en vials de la ciutat. COAP 61/2015

5. Aprovar definitivament el “Projecte executiu de consolidació de l’estructura de les naus sud, substitució
de les cobertes i instal·lacions bàsiques del Condicionament Terrassenc”. COAP 52/2015

6. Donar compte del decret núm.6483 de 17 de juliol de 2015, que aprova el “Projecte executiu realitzar
en les instal·lacions de climatització dels edificis de Pantà, 20 i 30”. COAP 55/2015

7. Donar compte de la resolució núm. 6528 de 17 de juliol de 2015 per la que s'aprova acceptar la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la realització d'un estudi de simulació de soroll
per actuacions a la Plaça Vella de Terrassa. GNMA 53/2014.

8. Ratificar la resolució núm. 6241 de 9 de juliol de 2015, que sol·licita una subvenció a la Generalitat de
Catalunya per a les llars d’infants.

9. Ratificar la resolució 6394 de 25 de juny de 2015, que sol·licita al Consell Comarcal del Vallès
Occidental actuar com entitat col·laboradora en la gestió de les beques de menjador escolar.
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10. Acceptar el recurs consistent en ajuts econòmics per a ens locals atorgat per la Diputació de Barcelona
en el marc del Programa complementari de finançament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per
al curs 2014-15 del pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”, per un import total de 499.717,08 €

11. Ratificar la resolució 6308 de 13 de juliol de 2015, que convoca, per ampliació de les activitats, un
segon procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a l’atorgament de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per a casals d’estiu i altres activitats de suport a les necessitats bàsiques,
durant el període de vacances escolars de l’estiu 2015. GESAD 75/2015

12. Ratificar la resolució 7132 de 22 de juliol de 2015, que aprova la cessió de l’ús en precari a l’entitat
Prohabitatge de 7 habitatges i la minuta del conveni que regula la cessió. GESAD 94/2015

13. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a l’Agenda 21 de la cultura. GESAD 118/2015

14. Aprovar la proposta d’acord de la Comissió Bilateral relativa a l’Àrea de Regeneració i Renovació
Urbana “Can Jofresa” de Terrassa, del Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació
edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, per l’anualitat 2015, a subscriure pel
Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa. GESAD 119/2015

15. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (5
expedients)

16. Donar compte del decret núm. 7024 de 30 de juliol de 2015 que declara deserta l'adjudicació del
contracte d'arrendament de la fina de titularitat municipal emplaçada a Rubí, al passeig de Francesc
Macià, 26. ECAS 444/2015

17. Aprovar la licitació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions semafòriques. ECAS
5409/2014

18. Ratificar la resolució núm. 7130 de 12 d’agost de 2015 que aprova l’informe de tractament de
consideracions presentades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’acta de l’assemblea per a
l’exposició dels avantprojectes del Concurs d’idees per a la climatització del mercat de la
Independència.

19. Ratificar el Decret núm. 7065 de 27 de juliol de 2015 que presenta la sol·licitud per la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’activitats de les Juntes Arbitrals de Consum. El pressupost total
del projecte és de 114.000 €.
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20. PROPOSTES URGENTS

21. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 15 de setembre de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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