Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

06/2014

Data reunió:

Divendres 21 de març de 2014

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 21 de març de 2014, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest Ajuntament, i
que tindrà el caràcter de pública pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple
municipal (*). Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior realitzada en data 7 de març de 2014 (05/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de dos mil quatre-cents euros amb sis cèntims per no disposar de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos perillosos. IPMA 536/2013.
3.

Contractar el lloguer (rènting) del sistema d'emmagatzematge i equipament fibrechannel associat, el seu
manteniment i l'assegurança associada durant 48 mesos. ECAU- 01417/2014.

4. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Aprovació del Text refós del Projecte de Reparcel•lació corresponent al Pla de Millora Urbana de
Santa Eulàlia, PM-SEU095, promogut per la Junta de Compensació del sector. GSOL 2/2011.
6. Donar compte del Decret núm. 1918 de 24 de febrer de 2014 pel que s’aprova el document
”Actualització del Document final del Projecte de la millora de la urbanització del carrer Provença,
exemplar separat per fases Fase 1, Fase 2, Fase 3. COAP 10/2012.
7. Sol•licitud de finançament a la Diputació de Barcelona per a la millora i manteniment dels camins locals (Millora
del ferm del camí de Can Bonvilar) i per a la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local (Rehabilitació de les cobertes i façanes del Condicionament Terrassenc) del Pla de reactivació
econòmica local per part de la Diputació de Barcelona, a través del Programa de suport a l’economia productiva
local, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

8. Donar compte del Decret núm. 2323 de data 10 de març de 2014, pel qual es sol•licita a la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2014 del Pla de Xarxes de Governs Locals 2012-2015, el recurs
econòmic, tècnic i material per a les actuacions 2014, de l’ Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.

9. Acceptar una subvenció per concessió directa de 795.524,30 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per
finançar la posada en marxa del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en relació amb
la línia de suport, Finançament dels plans locals d'ocupació, per al desplegament de plans d’ocupació locals que
comportin la contractació o nomenament de nous treballadors i treballadores que prèviament es trobin en situació
legal de desocupació i preferentment inscrits al Servei Local d’Ocupació.

10. Acceptar la subvenció de 732.029,29 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, per al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte
Treball als barris 2013.
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11. Ratificar la Resolució núm. 1861 de data 24 de febrer de 2014, per la qual s’aprova la Instrucció de Servei,
comprensiva amb les normes a aplicar a la tramitació i gestió dels ajuts econòmics de caràcter excepcional per a
2014, destinats a la cobertura del pagament d’alguns impostos. GESAD 16/2014.

12. Aprovar la minuta del Conveni de col•laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per a l’autorització a Serveis Socials de l’Ajuntament de
Terrassa per a que designi aquelles persones beneficiàries en situació de necessitat econòmica (72 places) per a
l’ús del servei cafeteria-menjador dels casals de gent gran de titularitat de la Generalitat. GESAD 02/2014.

13. Ratificar la Resolució núm. 2215 de data 3de març de 2014, per la qual es sol•licita a la Diputació de
Barcelona ajuts econòmics per un import total de 746.182,00 € per activitats dels àmbits de Serveis a
les Persones, Cohesió i Benestar Social, en el marc de la convocatòria 2014. INSU 07/2014.
14. Contractar el subministrament de gas natural en equipaments municipals. ECAU 1393/2014.
15. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

16. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 18 de març de 2014

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde

(*) NOTA: segons el previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, interpretat conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
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