Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

03/2014

Data reunió:

Divendres 7 de febrer de 2014

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 7 de febrer de 2014, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest Ajuntament, i
que tindrà el caràcter de pública pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple
municipal (*). Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior realitzada en data 24 de gener de 2014 (02/2014).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Requerir per a que procedeixi a l enderroc de les obres executades a la finca emplaçada al c/
Guipúscoa, núm. 31, que són il legalitzables. SODI 13/2013.
3.

Desestimar el recurs de reposició interposat en relació a les al legacions presentades contra l ordre
d enderroc acordada mitjançant l acord de la Junta de Govern de data 06 de setembre de 2013 pel
qual es requeria a restituir el canvi d ús de local a habitatge de la finca emplaçada al c/ Matagalls,
núm. 2 baixos. SODI 84/2012.

4. Imposar una sanció per infracció donada la reiteració de la comissió de la infracció consistent en portar
gos de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. IPMA
556/2013.
5. Ratificar la Resolució núm. 602 de data 20 de gener de 2014 per la qual es corregeix l error material
detectat en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que ha de regir l adjudicació del
contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de quinze
(15) vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l Espai Públic. ECAU 9836/2013.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT

6. Acceptar una petició mitjançant la qual es sol licita compensar amb una actuació cívica substitutòria
una multa imposada amb la referència MA201336695656. IPMA 285/2013.
7. Ratificar la Resolució núm. 455 de data 13 de gener de 2014, per la qual s accepta la subvenció
atorgada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
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del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al programa de qualificació
professional inicial (PQPI) d auxiliar d Arts Gràfiques i Serigrafia que s imparteix a l Escola Municipal
La Llar durant el curs 2013-2014.
8. Ratificar la Resolució núm. 481 de data 9 de gener de 2014 per la qual s aprova l Addenda pel 2014 al
Conveni de col laboració entre l Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al projecte ANDANA 2013.
TRET 327/13.
9. Ratificar la Resolució núm. 748 de data 29 de gener de 2014 per la qual es presenten al legacions a
l aprovació inicial de la planificació del Pla únic d obres i serveis de Catalunya per al període 20132017, sol licitant el canvi d anualitat de l actuació Esponjament de Ca n Anglada per a l exercici 2014,
o alternativament pel 2015.
10. Prendre coneixement de l acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de
CINQUANTA-QUATRE MIL NORANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS (54.091,10 ) atorgada pel
Servei d Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 9 de desembre de 2013 per a la
contractació de dos agents d ocupació i desenvolupament local AODL.
11. Prendre coneixement de l acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de CENT
NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
(195.494,04 ) atorgada pel Servei d Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 13 de
desembre de 2013, per a la realització del Programa Treball i Formació per a persones aturades
perceptores de la renda mínima d inserció.
12. Prendre coneixement de l acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de DOSCENTS VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (287.385,00 ) atorgada pel
Servei d Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de data 13 de desembre de 2013 per a la
realització accions formatives vinculades al fitxer d especialitats formatives del Servei d Ocupació de
Catalunya, en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/ores
desocupats/ades.
13. Prendre coneixement de l acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de DOSCENTS TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (238.565,00 ) atorgada pel
Servei d Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013, per a la
realització del Programa d experiència professional per a l ocupació juvenil a Catalunya Joves per
l ocupació .
14. Prendre coneixement de l acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de
QUATRE-CENTS SETANTA-MIL EUROS (470.000,00 ) atorgada pel Servei d Ocupació de
Catalunya, mitjançant resolució de data 17 de desembre de 2013, per a la realització del Programa
"Fem Ocupació per a Joves".
15. Aprovació de l adhesió via addenda al conveni de col·laboració entre l administració general de l estat,
a través del Ministeri de Industria, Energía y Turismo (dirección general de industria y de la pequeña y
mediana Empresa) i la Diputació de Barcelona per l establiment de punts d assessorament i inici de
tramitació (PAIT) integrats en la red CIRCE.
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16.PROPOSTES URGENTS
17.TORN OBERT DE PARAULES
Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 4 de febrer de 2014

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde

(*) NOTA: segons el previst a l article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, interpretat conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
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