Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

10/2015

Data reunió:

Divendres 8 de maig 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 8 de maig 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 les actes de les reunions anteriors realitzades en data 24 i 27 d’abril de 2015 (08/2015,
09/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de la
ciutat, adjudicat a l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA (ACISA), des de l’1 de
juny al 30 de setembre de 2015, per un import de 163.600,91 €. ECAA 43/2009
3. Aprovar el conveni subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Terrassa
per al curs escolar 2013-2014.
4. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

5. Aprovar definitivament els estatuts i bases d’actuació i constitució de la Junta de Compensació del
sector PM-RBL001, Roc Blanc. GURB 24/2014
6. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del sector PM-RBL001, Roc Blanc, promogut per la
Junta de compensació del sector. GSOL 32/2014
7. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’àmbit del Pla de millora de Roc Blanc (PMRBL001). COAP 78/2014
8. Donar compte de la resolució núm. 3101 de 26 de març de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs material consistent en la cessió de l'exposició "Adéu Soroll"
pel període comprès entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2015 per ser exhibida al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Terrassa. GNMA 53/2014
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9. Donar compte de la resolució núm. 2763 de 20 de març de 2015, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs locals 2012-2015" els
recursos tècnics per les actuacions 2015: “Projecte integral per a la inspecció i control d'obres en
l'àmbit municipal i Estudi de simulació de soroll d'actuacions realitzades a la Pl. Vella de Terrassa amb
sistemes electroacústics”.
10. Donar compte de la Resolució núm. 3693 de 21 d’abril de 2015, per la que s’accepta la subvenció
dinerària amb caràcter extraordinari per fer front a les despeses derivades de les ventades del passat 9
de desembre de 2014, concedida per la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol d’accions de
suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d’urgència, aprovat per la
Diputació, per Decret de la Presidència, de data 12 de febrer de 2015 (BOPB de 23 de febrer de 2015),
per import total de 94.205,00 €.
11. Acceptar el suport econòmic de 279.031,45 € atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de governs locals 2012 – 2015” per a projectes que
gestiona l’Àrea 3 de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. INSU 04/2015
12. Aprovar 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 temporal per a l’any
2015. TRET 92/2015
13. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts econòmics per al
Programa Complementari de finançament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2014 2015.
14. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa i
els agents signats del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT, CCOO i UGT pel
desenvolupament conjunt del programa “Terrassa Aposta per l’Ocupació”, de l’1 de juliol de 2015 fins el
30 de juny de 2016.
15. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
16. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 5 de maig de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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