Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

14/2016

Data reunió:

Divendres 15 de juliol 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 15 de juliol 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 les reunió anterior realitzada el 23 de juny de 2016 (13/2016).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 455/2015, IPMA 553/201 i IPMA 59/2016).
3. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, sector PPCCO001, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 938/2015 de
21 de desembre del 2015. Exp. PLPG 05/2016
4. Aprovar la memòria valorada del Programa d’adequació de via pública als polígons industrials. Exp.
COAP 64/2016
5. Adjudicar el contracte de serveis d’assistència tècnica en el seguiment del contracte de serveis de
manteniment de les instal·lacions semafòriques i dels elements de seguretat de l’edifici de la Policia
Municipal. Exp. ECAS 3353/2016
6. Prorrogar amb ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL, el contracte de serveis de monitors als centres
d’educació especial Fàtima, El Pi i Somriure; i a escoles bressol Espígol, l’Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès,
Soleia, la Casona, Coloraines, Vallparadís i Somriures, per un import de 327.955,00 €. Exp. ECAS 1586/14
7. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2016.
8. Ratificar la resolució núm. 5162, de 10 de juny de 2016, que sol·licita al Consell Comarcal del Vallès
Occidental actuar com a entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals
de menjador escolar i dels àpats de l’alumnat matriculat en centres d’educació especial que s’aixopluguen a
les Bases de Concertació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
9. Ratificar la resolució núm. 5038, de 8 de juny de 2016, que convoca el procés de concurrència
competitiva mitjançant concurs per a l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a
casals i altres activitats de suport a les necessitats bàsiques, durant el període de vacances escolars d’estiu
2016. Exp. GESAD 39/2016
10. Ratificar el decret núm. 5560, de 6 de juny de 2016, que aprova la minuta del conveni específic de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a l’exercici 2016. Exp. GESAD 20/2016
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11. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Creu Roja per al
manteniment del servei de Punt de Trobada l’any 2016. Exp. TRET 46/2016
12. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Creu Roja per al
projecte “El Rebost 2016”. Exp. TRET 190/2016
13. Acceptar l’ajut econòmic corresponent al “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió
social i emergència energètica” de la Diputació de Barcelona. Exp. INSU 14/2016
14. Acceptar els recursos econòmics de la Diputació de Barcelona per a diversos serveis i activitats de l’Àrea
de Drets Socials i Serveis a les Persones. Exp. INSU 05/2016
15. Aprovar l’adhesió al Programa de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, Catàleg de Serveis
2016. Exp. GESAD 38/2016
16. Ratificar la resolució núm. 5431, de 13 de juny de 2016, que aprova el conveni de patrocini subscrit entre
l’Ajuntament de Terrassa i Cervezas Moritz, SA. Exp. SUBIN 32/2016
17. Propostes urgents
18. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 12 de juliol de 2016
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