Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

13/2016

Data reunió:

Dijous 23 de juny de 2016

Hora Inici:

09.00

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 dijous 23 de juny de 2016, a les 09.00 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 les reunió anterior realitzada el 10 de juny de 2016 (12/2016).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (15 expedients: IPMA 558/2014, IPMA 779/2014, IPMA 831/2014, IPMA 108/2015,
IPMA 116/2015, IPMA 189/2015, IPMA 193/2015, IPMA 238/2015, IPMA 241/2015, IPMA 716/2015, IPMA
733/2015, IPMA 749/2015, IPMA 788/2015, IPMA 897/2015 i IPMA 54/2016).
3. Ratificar la resolució núm. 4416, de 23 de maig de 2016, que accepta la concessió de diversos ajuts
econòmics de la Diputació de Barcelona, que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2016, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019 “ per un import de 109.478,69 €, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
4. Aprovar definitivament el modificat de la separata 1 "Nucli exterior vertical de comunicacions a l'edifici de
l'estació de Vallparadís". Exp. COAP 44/2014
5. Ratificar la resolució núm. 4894, de 18 de maig de 2016, que aprova l’addenda de continuïtat del
contracte d’arrendament del local situat al carrer Pare Llaurador núm. 266- 270 de Terrassa, entre la
propietària i l’Ajuntament de Terrassa, per un període d’un any des de la seva signatura. Exp. GESAD
37/2016
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de formigó per tal de
reparar les voreres de la via pública a càrrec del Servei de Gestió de l’Espai Públic, (GEP). Exp. ECAU
3254/2016
7. Ratificar la resolució núm. 4941, de 7 de juny de 2016, que aprova la signatura de l’addenda al conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Euncet i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per
l’execució de la subvenció per al desenvolupament del Programa “Emprenedoria Jove per promoure la salut
i la qualitat de vida”. Exp. SUBIN 03/2015
8. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa, i
els agents signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT, CCOO i UGT pel desenvolupament
del programa “Terrassa aposta per l’ocupació”.
9. Acceptar l’ajut econòmic de 50.500,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona per als projectes que
gestiona el Servei de Cultura, de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. Exp. GADMI 03/2016
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10. Liquidar els imports corresponents a pagaments de consums de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal
de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2015, per part del Club Natació Terrassa (CNT), que
determina un import pendent de 126.532,36 € a abonar per part del CNT . Exp. GESAD 102/2015
11. Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa (CNT) per a la determinació dels pagaments
dels consums corresponents a l’any 2016. Exp. GADMI 52/2016
12. Acceptar els preacords assolits en el marc de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, la quantia dels quals conforma la base de concertació de l’ens destinatari per al període
2016-2019.
13. Aprovar el document d’esmenes materials al Projecte de Reparcel·lació PM-RBL001, Roc Blanc, a
efectes de la seva inscripció registral. Exp. GSOL 09/2016
14. Propostes urgents
15. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 20 de juny de 2016
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