Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

11/2015

Data reunió:

Divendres 22 de maig 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 22 de maig 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 8 de maig de 2015 (10/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (5
expedients)
3. Acceptar la renúncia presentada a l’Ajuntament de Terrassa per l’empresa Nous Reptes, SL. de data
25 de febrer de 2015, a la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic d’un espai al Parc de
Vallparadís, per destinar a l’ús i explotació d’un bar restaurant i àrea de pícnic, La Muntanyeta, ubicat a
la zona de la Muntanyeta del Parc de Vallparadís, i donar per extingida la mateixa.
4. Desistir del procediment per a l'adjudicació del contracte de gestió de serveis públics de "Transport
col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa". ECAS 9663/2013
5. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Can Missert Centre hípic d'alt rendiment de Terrassa.
PLPG 01/15
7. Aprovar la Instrucció de Serveis per a la tramitació d’actes a la via pública, adaptada a les previsions de
l’Ordenança de Bases de convivència democràtica a la ciutat.
8. Ratificar la resolució núm. 4409 d’11 de maig de 2015 que aprova la liquidació corresponent a l’exercici
2014, per import de 6.223.124,74 € a l’empresa Transports Municipals d'Egara, SA.
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9. Aprovar la licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'elements d'infraestructura
de carrer per als actes organitzats i/o amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. ECAU 2099/2015
10. Aprovar la licitació del contracte de rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de dos vehicles
per al Servei de Gestió de l'Espai Públic. ECAU 2078/2015
11. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Departament d’Empresa i Ocupació
per a la realització del Projecte Treball als Barris 2015, amb un cost total de 1.379.488,32 €. L’import
total de la subvenció que es sol·licita és de 1.234.593,13 €.
12. Sol·licitar una subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a
la contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2015, amb un cost
total de 127.730,79 €. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 81.136,65 €.
13. Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i serveis del Pla
de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als serveis i a les activitats
locals 2015 gestionats per l’Àrea 4 de Promoció Econòmica i Innovació.
14. Ratificar la resolució núm. 4237 d’11 de maig de 2015, que aprova la sol·licitud de subvenció
presentada pel Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament d’acord l’ordre EMO/258/2014, de 5
d'agost, per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local AODL per a l’any 2015,
amb un cost total de quaranta-tres mil, tres-cents vint euros amb onze cèntims (43.320,11€).
15. Aprovar la sol·licitud de subvenció presentada pel Servei d’Empresa, Comerç i Consum al Servei
d’Ocupació de Catalunya, dins del programa “Suport i acompanyament a la planificació estratègica”,
amb un cost total de seixanta-un mil, nou-cents cinquanta-dos euros (61.952,00€).
16. Aprovar la segona i última aportació de l'any 2015 a la Fundació Sant Llàtzer prevista en el conveni de
col·laboració per a l'execució del projecte "Marc Estratègic Torrebonica" (2012). TRET 387/2015
17. Ratificar la resolució núm. 4235 de 29 d’abril de 2015 que sol·licita al Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per un import total de 235.527,00 €, per a
projectes d’activitats en l’àmbit de joventut elaborats en el marc del Pla nacional de joventut. INSU
20/2015
18. Acceptar la concessió de la subvenció per a l’execució del projecte Foment de l’ocupació a la indústria
del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per un import de 122.850,00
€.
19. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
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20. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 19 de maig de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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