Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

07/2015

Data reunió:

Divendres 10 d’abril de 2015

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 10 d’abril de 2015, 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 en data 20 de març de 2015 (06/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. 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. (HADI 162/13 - CORE 566/2014-C)

3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats

potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 369/2014, IPMA 752/2014 i IPMA 816/2014)
4. Prorrogar el contracte del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). ECAA 0204/2011
5. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament

de Manresa i l’Ajuntament de Terrassa, en virtut del qual s’estableixen mecanismes de
col·laboració entre les tres entitats per a la implantació del Catàleg integral de serveis.
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

7. Aprovar la subrogació de la llicència d'ocupació temporal del solar municipal situat al carrer

Zamora, 2 a favor de l'Associació Sociocultural Esportiva Ca N'Anglada. MAMA 27/2015
8. Aprovar l'Avanç del Pla de prevenció i gestió de residus municipals 2015-2020. GNMA 18/2015
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9. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que accepti el redimensionat de les obres de millora del

ferm del camí de Can Bonvilar amb un cost de 79.828,26€, i que mantingui l'ajut atorgat.
10. Donar compte del Decret núm. 2199 de 26 de febrer de 2015, que accepta el complement de

preacord comunicat, consistent en un ajut econòmic de 1.000.000 € atorgat per la Diputació de
Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, amb destinació a l’actuació “Esponjament del barri de Ca
n’Anglada”, així com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. COSU 01/2015
11. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors del parc de Vallparadís.

ECAA 0162/2011
12. Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament econòmic local”

(XODEL), per un import de 20.542,00 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, destinat a
enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris membres de la XODEL.
13. Ratificar la resolució núm. 2730 de 20 de març de 2015, que aprova una aportació a la Fundació

Sant Llàtzer prevista en el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte “Marc Estratègic
Torrebonica” (2012). TRET 120/2015
14. Acceptar l’ajut, de naturalesa econòmica, concedit per la Diputació de Barcelona amb el codi XGL

15Y202262, durant aquest any 2015 per un import total de seixanta-dos mil vuit-cents cinquantatres euros (62.853,00 €), a l’Ajuntament de Terrassa, per a la prestació “Suport al servei de
menjador a les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla de
Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
15. Ratificar la resolució núm. 2849 de 16 de març de 2015, que accepta l’ampliació de la subvenció

de la Diputació de Barcelona per a la gestió de les biblioteques de Terrassa 2014. GESAD
23/2014
16. Donar compte de la resolució núm. 2848 de 18 de març de 2015, que aprova l’adhesió de

l’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació, a la Declaració de constitució de la Xarxa d’Escoles
Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona.
17. Acceptar per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de 831.591,64 € atorgada pel

Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, mitjançant per al Programa de
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als
barris 2014.
18. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
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19. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 7 d’abril de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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