Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

03/2016

Data reunió:

Divendres 5 de febrer de 2016

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter públic i ORDINARI de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que
es realitzarà el proper divendres 5 de febrer de 2016, 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 el 22 de febrer de 2016 (02/2016).
2. Donar compte de la resolució núm. 11000, de 15 de desembre de 2015, en la que s’accepta la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de recurs tècnic per la realització d’un estudi de les
condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua del municipi de
Terrassa. Exp. GNMA 53/2014
3. Aprovar l’expedient per a la revisió i l’aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.
4. Donar compte del decret núm. 10999, de 17 de desembre de 2015, en el que s’accepta l’ajut econòmic
de 1.000.000,00 € atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, amb destinació a
l’actuació: “Esponjament del barri de Ca N’Anglada”, de l’Àrea 1 de Territori i Sostenibilitat. Exp. COSU
01/2015
5. Ratificar la resolució núm. 153, de 13 de gener de 2016, que corregeix l’error material en el plec de
clàusules administratives particulars de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 18 de
desembre de 2015 que va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis postals
d’enviament certificat i de notificació administrativa de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS 6932/2015
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les pilones i
de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. Exp. ECAS 7714/2015
7. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA la subvenció de 745.432,50 €
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’accions formatives en àrees professionals
prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/ades.
8. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA la subvenció de 264.000,00 €
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del programa “Fem ocupació per a joves”.
9. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA la subvenció 25 254.475,00 €
pel Projecte Joves per l’Ocupació.
10. Ratificar la resolució núm. 583, de 28 de gener de 2016, en la que s’aprova la presentació de la sol·licitud
a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de l’any 2016“ del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de
la Diputació de Barcelona per un import de 299.250,00 € de l’Area 4 de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació.
11. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Centre Tecnològic Leitat en les
diferents actuacions i projectes en el marc del Pla d’Acció 2016 d’Orbital 40. Exp. INNSUB 01/2016
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12. Ratificar la resolució núm. 582, de 26 de gener de 2016, que sol·licita a la Diputació de Barcelona, en el
marc del “Pla Xarxa Governs Locals 2016 – 2020”, ajuts econòmics per un import total de 352.644,00 € per
a l’Àrea 5 de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat. Exp. GADMI 03/2016
13. Ratificar la resolució núm. 627, de 29 de gener de 2016, en la qual es sol·licita el suport econòmic, tècnic
i material del Catàleg 2016 a la Diputació de Barcelona, de projectes, activitats i serveis de l’Àrea 3 Serveis
a les Persones, Cohesió i Benestar Social, per un import de 752.086,52 €. Exp. INSU 05/2016
14. Propostes urgents
15. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 2 de febrer de 2016
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