Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

21/2016

Data reunió:

Divendres 16 de desembre 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 16 de desembre 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 18 de novembre de 2016 (20/2016).
2. Donar compte la resolució núm. 8409, de 28 d'octubre de 2016, que atorga novament la llicència
d'ocupació temporal de 2.254m2 del solar municipal situat al c. Gregal a l'entitat Associació de Veïns de Can
Tusell. Exp. MAMA 50/2013
3. Donar compte la resolució núm. 8410, de 28 d'octubre de 2016, que atorga novament la llicència
d'ocupació temporal de 1.740m2 del solar municipal situat al c. Joaquim Vayreda a l'entitat Xarxa de
Solidaritat Popular. Exp. MAMA 102/2014
4. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (10 expedients: IPMA 706/2014, IPMA 758/2014, IPMA 606/2015, IPMA 701/2015,
IPMA 772/2015, IPMA 876/2015, IPMA 34/2016, IPMA 129/2016, IPMA 277/2016 i IPMA 381/2016)
5. Donar compte de la resolució núm. 8518, de 8 de novembre de 2016, per la que es reclamen diversos
conceptes a l’Agencia Catalana de l’aigua i es requereix per a que iniciï els tràmits necessaris per a la
contractació i execució de determinats conceptes del projecte executiu per a garantir l’estabilitat i seguretat
del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l’avinguda Abat Marcet i el pont del
ferrocarril. Exp. EGAT 05/2015
6. Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic de l’Atlètic Terrassa Hockey Club”. Exp. PLPG 07/2016
7. Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el “Projecte executiu per a garantir
l’estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l’Avinguda Abad
Marcet i el pont del ferrocarril” i licitar el contracte mitjançant procediment obert. Exp. ECAO 7122/2016
8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment preventiu,
normatiu i correctiu dels sistemes de climatització instal·lats a l’ Arxiu històric i comarcal, Sala Muncunill,
teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques BCT, BD2, BD3, BD4 i BD6. Exp. ECAS 6067/2016
9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de préstec a entitats i/o
col·lectius, de vaixella reutilitzable propietat de l’Ajuntament de Terrassa. Exp. ECAS 6213/2016
10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’àrids per a la
construcció: sorra, grava i tot-u, per poder realitzar les obres que requereix la ciutat dins del marc de
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l’execució de les obres de manteniment de l’espai públic per part del personal del Servei de Gestió de
l’Espai Públic. Exp. ECAU 6769/2016
11. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de panots de formigó.
Exp. ECAU 6764/2016
12. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l'Espai per la Defensa
dels Drets Humans i Socials de Terrassa, per a la constitució de la Comissió Ciutadana de Seguiment i
Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Exp. GESAD 71/2016
13. Aprovar la instrucció de servei d’instal·lació de comptadors d’aigua provisional d’emergència per a
persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial. Exp. GESAD 74/2016
14. Ratificar la resolució núm. 8823, de 20 d’octubre de 2016, que accepta la subvenció de 64.000,00 €
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de dos tècnics de la Xarxa d’Impulsors
del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Exp. INSU 15/2016
15. Ratificar la resolució núm. 9058, de 21 de novembre de 2016, que aprova sol·licitar una subvenció al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al programa de formació i inserció (PFI)
d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia que s’imparteix a l’Escola Municipal La Llar durant el curs 2016-2017
16. Ratificar la resolució núm. 9530, de 22 de novembre de 2016, que aprova l’Addenda al conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Terrassa, el Consell de la Formació Professional del Servei
d’Educació i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis, per la qual es regula el finançament de les
despeses ocasionades per la gestió del Programa per a la Mobilitat ERASMUS+ i modifica el termini del
segon pagament.
17. Ratificar la resolució núm. 9557, de 28 de novembre de 2016, que aprova el conveni subscrit entre el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, pel qual s’estableix el règim d’execució i
de finançament de la col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de Terrassa – Servei d’Educació, en
el cost del preu públic que determinades famílies han de satisfer per la utilització del servei escolar de
transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari no obligatori del Vallès occidental durant curs
escolar 2016-2017.
18. Ratificar la resolució núm. 8849, de 9 de novembre de 2016, que sol·licita una subvenció de 64.850,00 €
al Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament d’un espai de recerca de feina en l’àmbit de
l’orientació per a l’ocupació.
19. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció de 81.136,65 €,
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la pròrroga de la contractació de tres agents d’ocupació i
desenvolupament local AODL, per a l’any 2016.
20. Ratificar la resolució núm. 9146, d’11 de novembre de 2016, que aprova la presentació de la sol·licitud
de pròrroga de l’actuació “Pla estratègic per a la implantació d’actuacions d’economia circular i de simbiosi
industrial, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per ampliar el termini d’execució fins el 30 d’abril de 2017.
21. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per part de
Foment de Terrassa, SA, per un import de 77.296,30 € per realitzar el Projecte Singular ECO-JOVES:
explotació i gestió sostenibles del nostres boscos.
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22. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per part de
Foment de Terrassa, SA, per realitzar accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del
Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors
desocupats, per un import de 693.558,00 €.
23. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per part de
Foment de Terrassa, SA, per un import de 264.000,00 € per realitzar el Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 persones
de Terrassa d’entre 30 i 45 anys en empreses del municipi.
24. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de 255.200,00
€ atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 28 d’octubre, per a la
realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Serveis de Terrassa per a la posada en marxa i implementació del Projecte de suport a la
internacionalització de les empreses de Terrassa.
26. Ratificar la resolució núm. 9386, de 24 de novembre de 2016, que esmena l’error material de fet de
l’apartat “Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Terrassa” dels “PACTES” de la minuta del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per a l’exposició “Immersos en les
dades” aprovat per la resolució núm. 8571, de data 27 d’octubre de 2016. Exp. GADMI 80/2016
27. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre de 2017. Exp. GADMI 84/2016
28. Propostes urgents
29. 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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