Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

01/2016

Data reunió:

Divendres 8 de gener 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 8 de gener de 2016, 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 el 18 de desembre de 2015 (21/2015).
2. Donar compte de la resolució núm. 10116, de 24 de novembre de 2015, en la que es disposa
concórrer a la convocatòria d'ajuts de la Diputació de Barcelona per despeses de transport escolar
en la campanya "Coneguem els nostres parcs". Exp. GNMA 33/2015.
3. Donar compte de la resolució núm.10324, de 3 de desembre de 2015, en la que es disposa
concórrer a la convocatòria de subvenció de l'Institut Català d'Energia per a la instal·lació estació
de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics a l’exterior de l'edifici de Glòries. Exp. GNMA 34/2015.
4. Donar compte de la resolució núm. 11053, de 29 de desembre de 2015, en la que s’aprova la
proposta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i “Parc Vallès Inversiones Inmobiliarias, SL”
per a l’execució i finançament de les mesures motivades pel canvi d’usos del recinte comercial
“Parc Vallès”.
5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en règim de
lloguer, de diversos elements de sonorització i il·luminació i serveis de muntatge i desmuntatge
per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura, i, en general, per als actes
organitzats i/o amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAU 6988/2015.
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, en règim de
lloguer, de diversos elements d’infraestructura elèctrica i serveis d’encesa i apagada de
l’enllumenat públic per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i Qualitat
Democràtica, i, en general, per als actes organitzats i/o amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
Exp. ECAU 7032/2015.
7. Ratificar la resolució núm. 10427, de 3 de desembre de 2015, en la qual es sol·licita a la Diputació
de Barcelona una pròrroga del període d’execució del projecte denominat “Àgora Terrassa:
aplicacions per al desenvolupament social”, i subvencionat per import de 15.957 €.
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde
Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 4 de gener de 2016
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