Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

13/2015

Data reunió:

Divendres 17 de juliol de 2015

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Presidència

CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter ORDINARI de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es
realitzarà el proper divendres 17 de juliol 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 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. (19 expedients: resolució 4768 (HADI 358/13 - CORE 149/2015), resolució 4769 (HADI
354 a 360, 362 i 363 de 2013 – CORE 155/2015), resolució 4831 (HADI 734/2013 – CORE 137/2015),
resolució 4954 (HADI 363 – CORE 153/2015), resolució 4955 (HADI 359-2013 – CORE 156/2015),
resolució 5001 (HADI 204/2013 – CORE 129/2015), resolució 5002 (HADI 360/2013 – CORE
151/2015), resolució 5081 (HADI 355/2013 – CORE 154/2015), resolució 5277 (HADI 507/2013 –
CORE 147-2015-B), resolució 5278 (HADI 362/2013 – CORE 155/2015-A), resolució 5279 (HADI
523/2013 – CORE 143/2015), resolució 5280 (HADI 357/2013 – CORE 155/2015-B), resolució 5281
(CORE 137/2015-E), resolució 5282 (HADI 714/2013 - CORE 134/2015-D), resolució 5501 (HADI
362/2013 – CORE 175/2015), resolució 5651 (HADI 528/2013 – CORE 147/2015), resolució 5807
(HADI 6892013 – CORE 136/2015-I), resolució 5808 (HADI 364/2013 – CORE 160/2015-D) i resolució
5809 (HADI 359-2013 – CORE 176/2015-F)).
2. Aprovar inicialment el Projecte, per taxació conjunta, dels blocs 5 i 6 (Passatge de la Prudència, 2 i 4)
de l'Illa 14 del Polígon 2 de la MPOUM de Terrassa al barri de Ca n'Anglada. GSOL 29/2015
3. Ratificar la resolució 4766 de 21 de maig de 2015, que aprova la compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 117/2015-4, contra la resolució que denega la llicència d’obres majors
número OMOB 128/2014, sol·licitada per LIDL Supermercados SL per a la reforma i ampliació del local
comercial emplaçat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 1. CORE 117/2015-A
4. Ratificar la resolució núm. 5810 de 12 de juny de 2015, que interposa recurs contenciós administratiu
contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’Agència de Residus de
Catalunya, que inadmet el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Terrassa per considerar-lo
extemporani en relació a un projecte de descontaminació del sòl contaminat situat al polígon d’actuació
PA-GAS 004.
5. Donar compte de la resolució núm. 5200 de 27 de maig de 2015, que accepta els ajuts econòmics
atorgats a l’Ajuntament de Terrassa atorgats per la Diputació de Barcelona, per un import de
100.215,44 € en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per part de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori.
6. Donar compte del Decret núm. 6057 de 29 de juny de 2015, que aprova inicialment el “Projecte
executiu de consolidació de l’estructura de les naus sud, substitució de les cobertes i instal·lacions
bàsiques del Condicionament Terrassenc”, amb un pressupost d’execució material de 511.346,28 € i un
pressupost de contractació amb IVA de 736.287,52 €. COAP 52/2015
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7. Ratificar la resolució núm. 5544 de 12 de juny de 2015, que aprova inicialment el “projecte per a
garantir l’accessibilitat al barri de Can Boada del Pi”. COAP 43/2015
8. Donar compte de la resolució núm. 5298 de 4 de juny de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona un ajut en la modalitat de recurs tècnic, consistent en un estudi de les condicions tècniques i
econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua de Terrassa. GNMA 53/2014
9. Donar compte de la resolució núm. 5888 de 26 de juny de 2015 que sol·licita al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, un ajut de
53.000 €, import màxim total de les actuacions efectuades durant l’any 2014. GNMA 24/2015
10. Ratificar la resolució núm. 6235 de 29 de juny de 2015, que sol·licita una subvenció de 16.000,00 € a
l’Instituto Nacional de la Juventud, per al projecte BAUMANLAB 2015. INSU 29/2015
11. Ratificar la resolució núm. 5820 d’11 de juny de 2015, que aprova la sol·licitud de subvenció en el marc
del programa URBACT III, per al projecte RESilk per un import de 14.000 €.
12. Aprovar la licitació del contracte de serveis de talleristes per a l’Escola Municipal La Llar. ECAS
2816/2015
13. Aprovar la licitació del contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra durant
48 mesos, de nou escàners de sobretaula. ECAU 2243/2015
14. Donar compte de la resolució núm. 4923 de 25 de maig de 2015, que corregeix els errors materials
detectats en el PCAP i en el dictamen d’inici de licitació, que ha de regir l’adjudicació de la cessió del
dret d’ús d’una plataforma tecnològica que permeti la publicació de dades obertes de l’Ajuntament de
Terrassa. ECAU 2607/2015
15. PROPOSTES URGENTS
16. TORN OBERT DE PARAULES
* NOTA: Aquesta ubicació de la reunió és excepcional, atès que la Sala de Govern estarà ocupada durant
el matí del divendres, amb motiu dels actes de constitució del Consell Comarcal.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 14 de juliol de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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