Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

04/2015

Data reunió:

Divendres 20 de febrer 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 20 de febrer 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 6 de febrer de 2015 (03/2015).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra requeriments
d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i l’incompliment de la funció social
dels mateixos. (5 expedients: HADI 65/13 - CORE 472/2014-J, HADI 92/13 - CORE 475/2014-F, HADI
98/13 - CORE 475/2014, HADI 384/13 - CORE 472/2014-A i HADI 113/2013 - CORE 468/2014-4)
3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 685/2014, IPMA 785/2014 i IPMA 804/2014)
4. Requerir la restauració i l’enderroc en el termini màxim d’un mes, de les obres executades il·legalment
en una parcel·la emplaçada al carrer de Sant Feliu de Terrassa. SODI 04/2014
5. Aprovar les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració signats en data 14 d’octubre de
2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, relatius a l’Oficina Local
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, per a la realització de les tasques previstes
en els indicats convenis durant l’any 2015.
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Donar compte de la resolució núm. 825 de 26 de gener de 2015, que modifica l’ajut econòmic per a
l’actuació a realitzar pel Servei de Mobilitat 2015 sol·licitat a la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de Serveis 2015, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori.
8. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empesa i Ocupació per part de
Foment de Terrassa SA, destinada al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria
emmarcat en el programa “Catalunya Emprèn”, per un import de 66.987,52 €.
9. Acceptar l’ajut de 1.752.302,45 € de la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació
Programa complementari de foment de l’economia local, així com els termes que regiran la seva
concessió i les condicions per a la seva execució.
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10. Ratificar la resolució núm. 1121 de 2 de febrer de 2015, que aprova la sol·licitud de subvenció en el
marc del programa HORIZON 2020, en relació a la rehabilitació de l’edifici Torax (nòdul 7), per un
import de 1.854.156,25 €.
11. Acceptar els termes de la clàusula addicional setanta-dosena al contracte establert amb el Servei
Català de la Salut (CatSalut) on es fixa la contractació de la rehabilitació per a la població major de 18
anys pel període de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, així com el sistema de pagament de
l’activitat prevista pel que fa al Centre de Dia d’adults de Terrassa, per un import màxim de 253.699,57
€. INSU 06/2014
12. Aprovar l’expedient per adjudicar el contracte de retirada dels arbres trencats, tombats i/o sense
possibilitat 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
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Acondicionamiento Tarrasense
(Centre Tecnològic Leitat), pel qual s’estableixen les bases de la col·laboració per a dur a terme les
diferents actuacions i projectes del Pla d’Acció del 2015 de l’Orbital 40.
14. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
15. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 17 de febrer de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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