Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

15/2015

Data reunió:

Divendres 9 d’octubre 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 9 d’octubre de 2015, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Presidència*
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 18 de setembre de 2015 (14/2015).

2. Ratificar la resolució núm. 7342 de 3 de setembre de 2015 que sol·licita al Departament
d’Ensenyament una subvenció, destinada al funcionament de les Escoles de Música de les
Corporacions Locals per l’any 2015.
3. Ratificar la resolució núm. 7680 de 28 de juliol de 2015 que accepta la subvenció de 18.000,00 €,
atorgada per l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per al Festival TNT – Terrassa
Noves Tendències – . INSU 08/2015
4. Acceptar parcialment l’ajut extraordinari atorgat pel Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat, per l’arranjament dels danys ocasionats per les ventades produïdes el 9
de desembre de 2014 per un import de 638.930,37 €
5. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació per part de
Foment de Terrassa, SA, d’acord l’ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa
pública la convocatòria per a l'any 2015, per un import de 60.549,83 €.
6. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació per part de
Foment de Terrassa, SA, d’acord l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives
d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per
a l'any 2015, per un import de 36.810,67 €.
7. Prendre coneixement de l’acceptació de la subvenció parcial, per part de Foment de Terrassa, per un
import de 15.072,19 €, atorgada per la Direcció General d’Economia social i Cooperativa i Treball
Autònom de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de data 24 de juliol de 2015, per el
programa “ Catalunya Emprèn”.

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

15/2015

Data reunió:

Divendres 9 d’octubre de 2015

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

8. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació per part de
Foment de Terrassa, SA, d’acord amb l’Ordre Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i
s'obre la convocatòria per a l'any 2015, per un import de 747.922,12 €.
9. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra durant
48 mesos, de dos servidors per al sistema de virtualització d'emmagatzematge de dades. ECAU
2646/2015
10. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra durant
48 mesos, de 10 motocicletes tipus escúter per a ser utilitzades com a vehicle policial. ECAU
3332/2015
11. Aprovar la licitació d'un contracte de subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra durant
48 mesos, d’un sistema de tallafocs perimetral per a la xarxa de telecomunicacions. ECAU 2748/2015
12. Aprovar la licitació del contracte de serveis de cursos i tallers oferts en el Casal de Gent Gran Anna
Murià, dins del complex "Els Telers, Centre Residencial i de serveis per a la gent gran". ECAS
5413/2015
13. Liquidar els imports corresponents a pagaments de consums de llum i gas de l'Àrea Olímpica Municipal
de Terrassa corresponents a l’exercici econòmic 2014 per part del Club Natació Terrassa. GESAD
57/2014
14. Aprovar la minuta del conveni amb el Club Natació Terrassa per a la determinació dels pagaments dels
consums corresponents de l'any 2015. GESAD 102/2015
15. PROPOSTES URGENTS
16. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 6 d’octubre de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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