Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

18/2016

Data reunió:

Divendres 21 d’octubre 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 21 d’octubre 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 7 de d’octubre de 2016 (17/2016).
2. Donar compte de la resolució núm. 7404, de 28 de setembre de 2016, que corregeix els errors materials
detectats en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de
serveis d’impressió i postproducció de notificacions municipals, a partir de formularis o notificacions
múltiples. Exp. ECAS 3609/2016
3. Aprovar que les empreses adjudicatàries de l’acord marc del contracte de subministrament d’articles de
construcció, fusteria, pintura i instal·lacions d’aigua i reg del Servei de Gestió de l’Espai Públic i altres
serveis de l’Ajuntament de Terrassa, continuïn prestant els subministrament esmentats. Exp. ECAU
2011/2014
4. Donar compte de la resolució núm. 7679, de 5 d’octubre de 2016, que rectifica l’error material existent en
la informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, en el contracte de serveis d’àpats
a domicili. Exp. ECAS 3427/2016
5. Aprovar definitivament 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 Abat Marcet i el Pont del Ferrocarril. Exp. COAP 19/2016
6. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (13 expedients: IPMA 778/2014, IPMA 24/2015, IPMA 39/2015, IPMA 391/2015,
IPMA 554/2015, IPMA 588/2015, IPMA 665/2015, IPMA 669/2015, IPMA 771/2015, IPMA 823/2015, IPMA
891/2015, IPMA 138/2016 i IPMA 431/2016)
7. Acceptar parcialment l’ajut econòmic atorgat per la Generalitat de Catalunya, per un import de
151.169,50€, i l’atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 89.176,40€, com ajuts extraordinaris
atorgats a l’Ajuntament de Terrassa per les ventades del 9 de desembre de 2014 a la ciutat, i corresponent
a una part del total de les despeses executades i abonades dins l’any 2015.
8. Ratificar la resolució núm. 7590, de 4 d’octubre de 2016, que aprova la presentació de sol·licitud de la
subvenció, per part del servei Promoció industrial, al Servei d'Ocupació de Catalunya destinada al Programa
de projectes innovadors experimentals 2016-2017 per un import de 150.000,00 €.
9. Ratificar la resolució núm. 7662, de 5 d’octubre de 2016, que aprova la presentació de sol·licitud de
pròrroga de l'actuació "Pla Estratègic d'Economia Social a Terrassa i metodologies d'aplicació a la Comarca"
a la Diputació de Barcelona, per ampliar el termini d'execució del projecte fins al 31 de maç de 2017.
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10. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de Terrassa, SA, al
Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la realització del “Projecte Treball als Barris 2016”,
amb un cost total de 1.370.173,37 €. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de 1.197.138,62 €.
11. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Família per
part de Foment de Terrassa, SA destinada al “Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil
a Catalunya”, Joves per l'ocupació, per un import de 256.555,00 €.
12. 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 € per realitzar el “Programa Fem Ocupació per a Joves”
amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 joves de Terrassa en empreses del municipi.
13. Convocar el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a l’atorgament de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats de suport a les necessitats bàsiques, durant el
període de vacances escolars d’hivern 2016. Exp. GESAD 62/2016
14. Donar compte de l’informe de valoració tècnica de les propostes resultants del procés de participació per
a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2017.
15. Propostes urgents
16. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 18 d’octubre de 2016
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