Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

20/2016

Data reunió:

Divendres 18 de novembre 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 18 de novembre de 2016, 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 4 de novembre de 2016 (19/2016).
2. Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i la UAB, per aplicar vacunes
inmunocontraceptives en els senglars de vida lliure. Exp. GNMA 12/2016
3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’entitat Amb Arrels i els propietaris
del solar ubicat al carrer Valls 49, en el marc del programa Municipal d’Horts Urbans. Exp. MAMA 49/2016
4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’entitat El Boixac i els propietaris del
solar ubicat al carrer Valls 49, en el marc del programa Municipal d’Horts Urbans. Exp. MAMA 48/2016
5. Ratificar el decret núm. 7754, de 17 d'octubre de 2016, que disposa la compareixença en el contenciós
administratiu núm. 303 del 2016 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona contra
l'Acord Plenari de l'Ajuntament de Terrassa, adoptat en sessió de 21 de juliol de 2016, mitjançant el qual es
va desestimar l'escrit d'advertiment previ a la petició d'inici del procediment d'expropiació per ministeri de llei
en relació a la seva finca del carrer de Mare de Déu dels Àngels de Terrassa. Exp. CORE 303/16
6. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector “PM-SKE001 Saifa Keller” promogut per la
mercantil BOBEVÍ PROMOCIONS, corresponent a un sector de sòl urbà no consolidat que comprèn els
terrenys inclosos dins l’illa delimitada per l’Avinguda de les Glòries Catalanes i els carrers Ramon i Cajal,
Ter i Sindicat. Exp. COAP 77/2016
7. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica promogut per
la mercantil BOBEVÍ PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.L., corresponent a un sector de sòl urbà no
consolidat “PM-SKE001, Saifa Keller” que comprèn els terrenys inclosos dins l’illa delimitada per l’Avinguda
de les Glòries Catalanes i els carrers Ramon i Cajal, Ter i Sindicat. Exp. GSOL 4/2015
8. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (16 expedients: IPMA 558/2014, IPMA 583/2014, IPMA 843/2015, IPMA 934/2015,
IPMA 941/2015, IPMA 942/2015, IPMA 948/2015, IPMA 961/2015, IPMA 973/2015, IPMA 17/2016, IPMA
114/2016, IPMA 135/2016, IPMA 166/2016, IPMA 236/2016, IPMA 243/2016 i IPMA 386/2016)
1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

20/2016

Data reunió:

Divendres 18 de novembre de 2016

Hora Inici:

09.30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

9. Ratificar la resolució núm. 8301, de 20 d’octubre de 2016, que sol·licita una subvenció a la Diputació de
Barcelona i a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per al suport de la programació estable municipal d’arts escèniques i música per als anys 2016 –
2017. Exp. SUBIN 48/2016
10. Aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a l’exposició “Immersos en les
dades”. Exp. GADMI 80/2016
11. Ratificar la resolució núm. 8276, de 21 d’octubre de 2016, que aprova sol·licitar una subvenció a la
Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions per a les programacions d’Arts Escèniques i
Musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona, sent l’import sol·licitat de
7.673,25 €.
12. Aprovar el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, que regula la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en el Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de
Pla d’Iniciació Professional (PIP) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal
La Llar, durant el curs 2016-2017.
13. Adjudicar a la Fundació Autònoma Solidària (FAS), el contracte de Tallers d’Estudi Assistit, pel preu
d’11.905,98 €, exempt d’IVA. Exp. ECAS 6312/2016
14. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’implantació i desenvolupament
de l’Oficina Tècnica de Gestió Operativa de Serveis (OGS) de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS
5881/2016
15. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de monitoratge de cursos i
tallers oferts en el Casal de Gent Gran Anna Murià i a entitats de gent gran de Terrassa. Exp. ECAS
5414/2016
16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d'assistència tècnica,
assessorament, supervisió i control de qualitat dels serveis de neteja dels centres públics d'ensenyament i
dependències del Servei d'Educació i edificis i dependències de l'Ajuntament. Exp. ECAS 3954/2016
17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la patronal PIMEC, per tal de
promoure accions de millora en el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i autònoms del
municipi, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en la generació d’activitat econòmica i ocupació en
l’àmbit municipal.
18. Ratificar la resolució núm. 8584, de 3 de novembre de 2016, que aprova la presentació de la sol·licitud
de pròrroga de l’actuació “Impuls a la nova indústria a la nova indústria i als PAES”, a la Diputació de
Barcelona, per ampliar el termini d’execució fins al 30 d’abril de 2017.
19. Ratificar la resolució núm. 8583, de 3 de novembre de 2016, que aprova la presentació de la sol·licitud
de pròrroga de l’actuació “Actuació de màrqueting urbà a la ciutat de Terrassa”, a la Diputació de Barcelona,
per ampliar el termini d’execució fins al 30 d’abril de 2017.
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20. Propostes urgents
21. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 15 de novembre de 2016
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