Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

18/2014

Data reunió:

Divendres 24 d’octubre de 2014

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 24 d’octubre de 2014, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest Ajuntament,
i que tindrà el caràcter de pública pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple
municipal (*). Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior realitzada en data 10 de octubre de 2014 (17/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de 300,52 € per una infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar a la via pública. IPMA 428/2014
3. Renovar el Conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de
protecció de la salut entre l'Agència de Protecció de la Salut, (APS) del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Terrassa, pels anys 2014-2015. GNMA 43/2014
4. Aprovar el pla d'inversions 2014 de la concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA. AAMA
2/2014
5. Ratificar el decret núm. 7898 de 24 de setembre de 2014, que aprova la minuta del conveni específic
de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Matadepera, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i la Federació
d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental, per a la gestió i l’execució dels plans del
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de la concessió de l'ús
privatiu d'una porció de domini públic situada a la plaça Ricard Camí de Terrassa (antic OBLONGO),
per destinar-la a bar - restaurant. ECAS 4930/2014
7. Modificar el contracte de subministrament mitjançant renting durant 60 mesos i sense opció de
compra, de 27 equips de cardioprotecció. ECAU 8683/2013
8. Ratificar la resolució núm. 8170 de 22 de setembre de 2014 que aprova el conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per
col·laborar en la realització de programes de diversificació curricular i un horari de permanència en el
centre diferent, programa anomenat “Carril Futur” que s’impartirà a l’Institut Les Aymerigues durant els
cursos 2014-15 i 2015-16.
9. Ratificar la resolució núm. 8171 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al conveni de
col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de diversificació curricular i un
horari de permanència en el centre diferent, programa anomenat “Aula Taller d’atenció educativa a la
ciutat” que s’impartirà a l’Institut Terrassa durant els cursos 2014-15 i 2015-16.
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10. Ratificar la resolució núm. 8172 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al conveni de
col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de diversificació curricular i un
horari de permanència en el centre diferent, programa anomenat “Treballem al barri” que s’impartirà a
l’Institut Cavall Bernat durant els cursos 2014-15 i 2015-16.
11. Ratificar la resolució núm. 8173 de 22 de setembre de 2014 que aprova l’addenda al conveni de
col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar en la realització de programes de diversificació curricular i un
horari de permanència en el centre diferent, programa anomenat “Vincles” que s’impartirà a l’Institut
Nicolau Copèrnic durant els cursos 2014-15 i 2015-16.
12. Anul·lar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i aquest ajuntament en
relació al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Anul·lació que serà efectiva a l’endemà de
la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i aquest ajuntament, en
relació al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei
d’Atenció Ciutadana (SAC). GESAD 42/2012
13. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de
Barcelona per a l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) a les
instal·lacions municipals i l’establiment d’un Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) municipal associat al
SIDH. GESAD 82/2014
14. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
15. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per l'atorgament de llicències per a l'ocupació i
ús temporal de parcel·les dels horts municipals de Can Casanovas i Mossèn Homs. MAMA 206/2014
16. Donar compte de la resolució núm. 8193 de 29 de setembre de 2014, per la que es sol·licita a la
Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic consistent en la implantació del
projecte “Ambicia’t” als instituts de Terrassa. GNMA 09/2014
17. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de consergeria als
equipaments cívics municipals: suplències i fora d'horari. ECAS 4988/2014
18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment del
llicenciament del producte Peoplenet, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015. ECAS
5308/2014
19. Ratificar la resolució núm. 8282 d’1 d’octubre de 2014 que sol·licita una subvenció, convocada pel
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Ordre EMO/258/2014
destinada a programes de suport al desenvolupament local, l’any 2015 per un import de 50.000 €.
20. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la subvenció per import
de 18.020,00 €, d’acord amb el que estableix l’Ordre EMO/227/2014, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’intermediació laboral per
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a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb les agències de
col·locació.
21. Ratificar la resolució núm. 8113 de 26 de setembre de 2014 que sol·licita una subvenció de 138.162 €
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per al projecte “Oh sí! Oci alternatiu al consum
de drogues” a executar l’any 2015. INSU 30/2014
22. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
23. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 21 d’octubre de 2014

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde

(*) NOTA: segons el previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, interpretat conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
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