Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

03/2017

Data reunió:

Divendres 17 de febrer de 2017

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 17 de febrer de 2017, 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 3 de febrer de 2017 (02/2017).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (15 expedients: IPMA 785/2015, IPMA 880/2015, IPMA 881/2015, IPMA 933/2015,
IPMA 937/2015, IPMA 225/2016, IPMA 262/2016, IPMA 280/2016, IPMA 285/2016, IPMA 315/2016, IPMA
317/2016, IPMA 356/2016, IPMA 394/2016, IPMA 413/2016 i IPMA 434/2016)
3. Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica promogut per la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació PA-CGU001, Can Guitard, en execució de les previsions de la
Modificació puntual del POUM en el referit àmbit. Exp. GSOL 28/2013
4. Aprovar definitivament el Text Refós del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació CGU001 Can
Guitard. Exp. COAP 07/2012
5. Aprovar la quota urbanística anticipada a càrrec de la mercantil Inmobiliaria Mar, S.L., propietària
majoritària del subsector 2 de Torresana, per a la contractació del Document d'esmena del projecte de
Reparcel·lació i les despeses d'honoraris per la seva inscripció registral. Exp. GQUO 07/2016
6. Aprovar inicialment el Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa.
7. Ratificar la resolució núm. 10052, de 15 de desembre de 2016, que aprova el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Associació de municipis de
Transport Urbà (AMTU), per la realització del projecte de recerca que consisteix en desenvolupar un sistema
Big Data aplicat a enquestes de mobilitat, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
8. Ratificar la resolució núm. 910, d’1 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de Barcelona, en el
marc del Catàleg de Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els ajuts econòmics,
tècnics,i materials per a les actuacions a executar durant l’any 2017, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat..
9. Ratificar la resolució núm. 310, de 21 de desembre de 2016, que accepta l’aportació econòmica de
268.053,11 € atorgada per l’Agència Catalana del Consum d’acord amb el conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb les actuacions dels seus serveis bàsics
d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de
persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica. Exp. GESAD 17/2016
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10. Ratificar la resolució núm. 911, de 2 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de Barcelona ajuts
econòmics per un import total de 608.484,78 €, per activitats dels àmbits de Drets Socials i Serveis a les
Persones en el marc de la convocatòria 2017. Exp. INSU 03/2017
11. Ratificar la resolució núm. 912, de 2 de febrer de 2017, que sol·licita a la Diputació de Barcelona ajuts
econòmics per un import de 359.500 €, per a activitats dels àmbits del Servei de Cultura, Esports, Comerç,
Relacions Europees i Internacionals, Projecció de la Ciutat, i d’Innovació, en el marc de la convocatòria
2017. Exp. GADMI 07/2017
12. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA, de la subvenció del programa
"Treball i Formació 2016" atorgada pel SOC.
13. Ratificar el decret núm. 1113, de 2 de febrer de 2017, que aprova el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Terrassa i els Ajuntaments de Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls,
per a la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses.
14. Propostes urgents
15. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 14 de febrer de 2017
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