Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

01/2017

Data reunió:

Divendres 20 de gener de 2017

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 20 de gener de 2017, 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 la reunió anterior realitzada el 16 de desembre de 2016 (21/2016).
2. Donar compte de la resolució núm. 9380, de 24 de novembre de 2016, que sol·licita una subvenció al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció de la franja de baixa combustibilitat de la urbanització de la Font de l’Espardenyera.
3. Ratificar la resolució núm. 9741, d’1 de desembre de 2016, que accepta l’ajut econòmic de la Diputació
de Barcelona, per un import de 15.000 €, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM).
4. Ratificar la resolució núm. 9629, de 14 de desembre de 2016, que aprova el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa i la Red de Ciudades por la Bicicleta, per al registre de bicicletes amb
l’objectiu de promoure la seguretat dels qui utilitzen la bicicleta, la reducció dels robatoris i la disposició
d’una eina per a la seva recuperació.
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (2 expedients: IPMA 302/2016 i IPMA 553/2016)
6. Ratificar la resolució núm. 10123, de 15 de desembre de 2016, que pren coneixement del dictamen de la
Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei/programa
establert en els acords del Contracte Programa 2015, per a la coordinació i col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials.
Exp. INSU 03/2015
7. Acceptar de la Diputació de Barcelona els ajuts econòmics per a ens locals, en el marc del Programa
complementari de finançament de les Llars Infantils de titularitat municipal per al curs 2015-16 del “Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.
8. Ratificar la resolució núm. 119, de 21 de desembre de 2016, que accepta la subvenció atorgada per la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar
d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017.
9. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció de
693.558,00 €, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’accions formatives
vinculades al fitxer d’especialitats formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a
treballadors/ores desocupats/ades.
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10. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció de
77.296,30€, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Programa Projectes
singulars: “ECO-JOVES: explotació i gestió sostenibles del nostres boscos”.
11. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
per part de Foment de Terrassa, SA, per al programa de Treball i Formació, per un import de 1.411.893,20
€. El cost total de l’actuació és de 1.817.835,22 €.
12. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció de
256.555,00€, atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització del Projecte Joves per
l’ocupació.
13. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció del Projecte
Treball als Barris, per un import d’ 1.030.430,62 €. El cost total del projecte és de 1.193.532,81 €
14. Ratificar la resolució núm. 186, de 19 de desembre de 2016, que accepta la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya, per un import de 150.000,00€, dins del programa del programa “Projectes
innovadors i experimentals” per el desenvolupament del projecte “Pla d’Accions del Pla de
Desenvolupament Industrial de Terrassa”. El cost del projecte és de 200.000,00€.
15. Acceptar l’ajut atorgat per import de 811.755,34 € corresponent “Programa complementari de suport a la
inversió local” en el Marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per finançar parcialment els
pagaments previstos, relatius a les Expropiacions dels expedients GSOL 25/2003 i GSOL 19/2008 de Sant
Pere Nord i GSOL 40/2005 del C. Extremadura.
16. Propostes urgents
17. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 17 de gener de 2017
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