Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

08/2016

Data reunió:

Divendres 22 d’abril 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 22 d’abril de 2016, a les 9.30 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 8 d’abril de 2016 (07/2016).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 601/2015, IPMA 655/2015, IPMA 699/2015, IPMA 738/2015 i
IPMA 781/2015)
3. Donar compte de la resolució núm. 2280, de 16 de març de 2016, en que s’accepta la subvenció de
2.484,00 € atorgada per fer front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els
nostres parcs”, exercici 2016. Exp. GNMA 33/2015
4. Donar compte de la resolució núm. 2319, de 16 de març de 2016, en que es concedeix a la Generalitat
de Catalunya la llicència per a l’ús temporal d’un terreny de 1.001 m2 de superfície que forma part de la
vialitat del carrer Vilafranca del Penedès, per a l’ampliació de l’IES Can Roca. Exp. GSOL 10/2016
5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment i reparació dels
sistemes d’alarma, robatori/incendi instal·lats a biblioteques, l’Arxiu Històric i Comarcal, la Sala Muncunill,
teatre Alegria, teatre Principal i Casa Soler i Palet. Exp. ECAS 7088/2015
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’auditoria de les societats
municipals. Exp. ECAS 2119/2016
7. Adjudicar a l’empresa VORTAL CONNECTING BUSINESS SA el contracte de servei de licitació
electrònica mitjançant la utilització d’una plataforma web específica per l’Ajuntament de Terrassa, pel preu
de disset mil nou-cents euros (17.900,00 €), exclòs l’IVA. Exp. ECAS 2308/2016
8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de vestuari laboral,
complements i calçat de seguretat destinat al personal del Servei de Gestió de l’Espai Públic. Exp. ECAU
1619/2016
9. Ratificar la resolució núm. 2279, de 16 de març de 2016, en que es sol·licita una subvenció de
100.000,00 € a l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per al Festival TNT – Terrassa
Noves Tendències 2016. Exp. SUBIN 25/2016
10. Ratificar la resolució núm. 2853, d’1 d’abril de 2016, que aprova el conveni de patrocini interanual entre
l’Ajuntament de Terrassa i l’Administració de Comunitats de Propietaris i Gestió Immobiliària SL. per un
import de 2.500 €. Exp. SUBIN 27/2016
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11. Ratificar la resolució núm. 2693, de 6 d’abril de 2016, que sol·licita a la Diputació de Barcelona un ajut
econòmic per al desenvolupament del “Programa de suport a comunitats veïnals” per l’any 2016, per un
import de 120.000,00 €. Exp. INSU 08/2016
12. Acceptar l’import de 499.999,44 € de suport econòmic consistent en el fons de prestació “Finançament
de l’àmbit de benestar social” 2016. Exp. INSU 07/2016
13. Aprovar l’oferta publica d’ocupació per l’any 2016.
14. Ratificar la resolució núm. 2768, de 6 d’abril de 2016, que atorga una subvenció de 400.000,00 € per
concessió directa, a la Fundació Privada Sant Llàtzer, en concepte d’aportació econòmica de l’any 2016 al
projecte “Marc estratègic Torrebonica”. Exp. TRET 05/2016
15. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació "Programa complementari
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social" per un import de 880.461,40 €.
16. Atorgar a l’entitat Club de Futbol Can Boada una subvenció per import de 55.000,00 €, per a la realització
del programa de dinamització social i esportiva denominat “Viu l’esport a Can Boada”; i aprovar l’addenda
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club de Futbol Can Boada. Exp. ESSB
02/2016
17. Propostes urgents
18. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 19 d’abril de 2016
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