Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

15/2016

Data reunió:

Divendres 9 de setembre 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 9 de setembre 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 les reunió anterior realitzada el 15 de juliol de 2016 (14/2016).
2. Ratificar la resolució núm. 5520, de 15 de juny de 2016, que accepta la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals que es concreta en
l’execució subsidiària d’una franja perimetral de protecció a la urbanització El Molinot de Terrassa per un
import de 11.519,20 €. Exp. MAMA 94/2015
3. Aprovar definitivament l’expedient de liquidació de les quotes urbanístiques provisionals corresponents a
la Fase 1 del Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació “PA-BAL001, Puignovell Baldrich”. Exp. GQUO
05/2016
4. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica de l’àmbit del Pla
de Millora Urbana PM-SKE001, Saifa Keller. Exp. GSOL 04/2015
5. Acceptar parcialment l’ajut econòmic corresponent a les actuacions del 2014 atorgat per la Direcció de
Serveis de Cooperació Local, Coordinació de Concertació i Assistència Local de l’Àrea de Presidència de la
Diputació de Barcelona per a cobrir les despeses extraordinàries ocasionades per les ventades del passat 9
de desembre de 2014.
6. Ratificar la resolució núm. 6181, de 21 de juliol de 2015, que accepta la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per a realitzar l’obertura de la franja perimetral de la urbanització de Les Martines
per un import de 56.752 €. Exp. GNMA 37/2015
7. Ratificar la resolució núm. 5890, de 13 de juliol de 2016, que sol·licita a la Diputació de Barcelona un
ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una actuació consistent en efectuar controls de la immissió del
soroll d’activitats en habitatges veïns que es produeix en horari nocturn. Exp. GNMA 37/2015
8. Donar compte del decret núm. ECAO 04340/2016, de 29 de juliol de 2016, que aprova l’expedient de
contractació de les obres contingudes en el Projecte de la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa.
9. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector PM-SKE001, Saifa Keller. Exp. COAP 77/2016
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10. Adjudicar a l’empresa TRADESEGUR, SA, el contracte de serveis de manteniment dels cinemòmetres,
cabines i accessoris de radar adscrits al Servei de Policia Municipal, per un import de 9.946,20 € (IVA
inclòs). Exp. ECAS 4148/2016.
11. Ratificar la resolució núm. 6291, de 25 de juliol de 2016, que presenta la sol·licitud a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’activitats de les Juntes Arbitrals de Consum, amb un pressupost total
del projecte de 111.000 €.
12. Ratificar la resolució núm. 6306, de 20 de juliol de 2016, que aprova la presentació de la sol·licitud al
Departament d’Empresa i Ocupació per part de Foment de Terrassa, SA, destinada al finançament del
Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, per un import
de 84.607,30 €.
13. Ratificar la resolució núm. 6328, de 28 de juliol de 2016, que accepta l’ajut de 135.000 € de la Diputació
de Barcelona per a la realització de l’actuació “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.
14. Aprovar el conveni i l’annex de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa
per al desenvolupament i consolidació de la Reempresa a nivell local per al període 2016-2019.
15. Ratificar la resolució núm. 6344, de 14 de juliol de 2016, que sol·licita una subvenció de 64.000 € al
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
16. Ratificar la resolució núm. 6116, de 27 de juliol de 2016, que aprova la minuta del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació ProHabitatge, per a projectes d’acolliment
residencial d’urgència i de residència puntual per a l’any 2016. Exp. TRET 14/2016
17. Ratificar la resolució núm. 6307, de 25 de juliol de 2016, que aprova el conveni de col·laboració signat
entre l’Ajuntament de Terrassa, el consell de la Formació Professional del Servei d’Educació i al Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Serveis, pel qual es regula el finançament de les despeses ocasionades per la
gestió del Programa per a la Mobilitat ERASMUS+ dins de la convocatòria de propostes 2014-2015, amb un
total de 14.740 €.
18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament del paviment de pedra
natural granítica. Exp. ECAU 3858/2016
19. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i
complements d’uniformitat reglamentària per als agents de la Policia Municipal. Exp. ECAU 3783/2016
20. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’impressió i postproducció de
notificacions administratives a partir de formularis o notificacions múltiples. Exp. ECAS 3609/2016
21. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’àpats a domicili. Exp. ECAS
3427/2016
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22. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les pilones
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. Exp. ECAS 3303/2016
23. Propostes urgents
24. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 6 de setembre de 2016

3

