Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

05/2015

Data reunió:

Divendres 6 de març 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 6 de març 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 20 de febrer de 2015 (04/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra requeriments
d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i l’incompliment de la funció social
dels mateixos. (4 expedients: HADI 76/13 - CORE 467/2014-Y, HADI 106/13 - CORE 468/2014-D,
HADI 93/13 - CORE 470/2014-A i HADI 166/13 - CORE 568/2014)
3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. IPMA 492/2014
4. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (2
expedients)
5. Donar compte de la resolució núm. 1554 de 4 de febrer de 2015 que concedeix a la Generalitat de
Catalunya llicència per a l’ús temporal d’un terreny de domini públic, ubicat a la Ctra. De Rubí 227
interior, per a la instal·lació de nous mòduls que funcionaran com a equipament provisional fins que es
faci efectiva la construcció i posada en funcionament de l’escola CEIP Sala i Badrinas en el seu
emplaçament definitiu. GSOL 02/2015
6. Aprovar el conveni de col·laboració i de promoció turística entre l’Ajuntament de Terrassa, Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de bitllets combinats i col·laborar conjuntament en la
seva comercialització i difusió.
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

8. Aprovar inicialment el canvi de modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica prevista al
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per a la cooperació, dins el sistema d’actuació per
reparcel·lació de l’àmbit Polígon d’Actuació “PA-GAS 004”. GURB 20/2014
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9. Donar compte de la resolució núm. 1408 de 2 de febrer de 2015, que accepta la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona per la realització d’una anàlisi jurídica de camins municipals de
Terrassa. GNMA 09/2014
10. Donar compte del decret núm. 1202 de 29 de gener de 2015, que accepta un ajut econòmic atorgat
per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de 1.733.000,00 €, destinat a
l’actuació “Expropiacions”. COSU 01/2014
11. Donar compte del decret núm. 1203 de 3 de febrer de 2015, que accepta un ajut econòmic atorgat per
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de 655.000,00 €, destinat a
l’actuació “Actuacions de millora de l’espai públic”. COSU 03/2014
12. Donar compte del decret núm. 1204 de 3 de febrer de 2015, que accepta un ajut econòmic atorgat per
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per un import de 1.500.000,00 €, destinat a
l’actuació “Esponjament del barri de Ca N’Anglada, 1a fase”. COSU 02/2014
13. Ratificar la resolució número 1800 de 20 de febrer de 2015 que sol·licita a la Diputació de Barcelona
un ajut de 150.000 € per a la realització de l’actuació “Foment de l’ocupació a la indústria del sector
químic, farmacèutic, del plàstic i afins”.
14. Ratificar la resolució núm. 1282 de 26 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona la
pròrroga del conveni per al desenvolupament del “Programa de suport a les comunitats de veïns i
veïnes 2015 per un import total de 75.000 €. INSU 07/2015
15. Aprovar l’adhesió al programa de Teleassistència regulat per les Bases aprovades per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona el 28 de març de 2012 i prorrogades el 27 de novembre de 2014
en tots els seus termes, per al període de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre del 2016.
GESAD 22/2015
16. Ratificar la resolució núm. 1858 de 23 de febrer de 2014 que sol·licita una subvenció de 100.000,00 €
al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per al Festival TNT - Terrassa Noves
Tendències 2015. INSU 08/2015
17. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de recepció de deposició
controlada de residus de la construcció. ECAS 651/2015
18. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió i Dinamització dels
Bucs d'Assaig de la Casa Baumann. ECAS 800/2015
19. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment preventiu,
normatiu i correctiu del sistema de climatització instal·lat a l’Arxiu històric i Comarcal, Sala Muncunill,
Teatre Alegria, Casa Soler i Palet i Biblioteques públiques de Terrassa: BCT, BD2, BD3, BD4 i BD6.
ECAS 7174/2014
20. Aprovar l’expedient de concessió de l'ús privatiu d'una porció de domini públic situada a la plaça de
Ricard Camí de Terrassa, per destinar-lo a bar-restaurant. ECAS 4930/2015
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21. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’atenció socioeducativa per a adolescents i joves de
Terrassa, Districte Jove. ECAS 846/2015
22. Ratificar la resolució núm. 1886 de 18 de febrer de 2015, que aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya per facilitar
l’orientació, la formació i la gestió referent al marc de la fiscalitat, la tributació, la comptabilitat i el
compliment per part de les entitats sense ànim de lucre del marc legal vigent, d’acord amb la nova Llei
27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats.
23. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
24. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 3 de març de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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