Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

16/2016

Data reunió:

Divendres 23 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 23 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 la reunió anterior realitzada el 9 de setembre de 2016 (15/2016).
2. Donar compte del decret núm. 6547, de 6 de setembre de 2016, pel que es decreta concórrer amb les
actuacions de manteniment de l’enllumenat públic de Terrassa a la convocatòria oberta per Decret
273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, per a la sol·licitud dels ajuts previstos.
3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 800/2015, IPMA 900/2015 i IPMA 21/2016).
4. Ratificar la resolució núm. 6251, de 29 de juliol de 2016, que formalitza el preacord pel qual, la Diputació
de Barcelona atorga una subvenció per a 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
5. Ratificar la resolució núm. 5591, de 6 de juliol de 2016, que sol·licita a la Diputació de Barcelona una
subvenció per import de 49.861,61 € per les obres de millora del ferm del camí dels Plans de Can Bonvilar
entre el Centre Informació Ambiental Bonvilar i l’Hotel la Mola. Exp. GNMA 11/2016
6. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament mitjançant rènting
durant 48 mesos sense opció de compra, de 10 motocicletes elèctriques per a la Policia Municipal. ECAU
4409/2016
7. Ratificar la resolució núm. 6295, de 22 de juliol de 2016, que accepta la subvenció de 341.864,00 €
atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a la Producció del CAET i Festival TNT 2016. Exp. SUBIN 30/2016
8. Ratificar la resolució núm. 6621, de 7 de setembre de 2016, que sol·licita la subvenció destinada als
Programes de suport al desenvolupament local “Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL) Business Confidence”, per un import màxim de 27.045,55 €. Exp. SUBIN 49/2016
9. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Servei
d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per
a l’any 2016, amb un cost total de 77.686,20€. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de
54.091,10€.
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10. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa, SA, al Servei
d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació de tres agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per
a l’any 2016, amb un cost total de 124.189,64€. L’import total de la subvenció que es sol·licita és de
81.136,65€.
11. Aprovar l’expedient de contractació de l'Associació de Basket Beat: Esport, Art i Acció Social pel curs
2016-17 per a la realització de tallers en centres educatius d'alta complexitat, dins del Pla Educatiu d'Entorn.
12. Ratificar la resolució núm. 6868, de 14 de setembre 2016, que sol·licita una subvenció de 330.000 € al
Departament de Treball per a la contractació en pràctiques de 30 joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya.
13. Propostes urgents
14. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 20 de setembre de 2016
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