Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

15/2014

Data reunió:

Divendres 5 de setembre 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 5 de setembre 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 18 de juliol de 2014 (14/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2.

Ratificar la Resolució núm. 6604 de 23 de juliol de 2014, que aprova la signatura del Protocol
Addicional de concreció per al 2014 del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat subscrit l’any
2012, que preveu una aportació econòmica total de 5.139.243,30 €. INSU 04/2014

3.

Aprovar el conveni de col·laboració i de promoció turística entre l’Ajuntament de Terrassa, Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu d’establir la creació de bitllets combinats i col·laborar conjuntament en la
seva comercialització i difusió. El referit conveni modifica el que fou aprovat per acord de la Junta de
Govern Local en data 8 de maig de 2014.

4. ESTIMAR recurs interposat pel Sr. Eduardo Guerrero Gamito contra l'acord d'11 abril 2014 que
imposava una sanció per no posseir la llicència per tinença i conducció de gossos considerats
potenciament perillosos, i DEIXAR SENSE EFECTE la sanció imposada. IPMA 223/2013
5. IMPOSAR una sanció per la comissió de la infracció consistent en trobar-se 3 gossos de raça
considerada potenciament perillosa sense morrió a la via pública. IPMA 631/2013
6. IMPOSAR una sanció per la comissió de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa
per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos. IPMA 706/2013
7. IMPOSAR una sanció per la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça potencialment
perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. IPMA 258/2014
8. IMPOSAR, una sanció per la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. IPMA 302/2014
9. Revocar i extingir la concessió de l'ús privatiu d'un bé de domini públic a la zona de les Hortes dels
Frares del Parc de Vallparadís (bar restaurant La Carbassa, SCP) per incompliment de les obligacions
del concessionari
10. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
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11. Ratificar la Resolució núm. 6228 de 16 de juliol de 2014, que desestima l’escrit d’al·legacions
presentat per la mercantil Terrassa Club de Padel SL, en la tramitació d’expedient de disciplina
urbanística tramitat per obres no ajustades a llicència. SODI 06/2014
12. Ratificar la Resolució núm. 6410 de 22 de juliol de 2014, que requereix als interessats per a que en el
termini d’un mes restitueixin la realitat física alterada de la finca emplaçada en el carrer del Torrent,
núm. 3, 1r 1a, mitjançant l’enderroc de les obres il·legalment executades. SODI 69/2013
13. Ratificar la Resolució núm. 6520 de 21 de juliol de 2014, que aprova el programa del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències 2014. GESAD 70/2014
14. Ratificar la Resolució núm. 6786 de 22 de juliol de 2014, que aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
15. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts econòmics per al
funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2012-13.
16. Prorrogar un any, a comptar des de l’1 de setembre de 2014, amb l’empresa SERUNION SA (NIF
A59376574), el contracte de serveis de menjadors de les escoles bressol i escoles d’educació especial
dependents del Servei d’Educació. ECAA 97/2012
17. Ratificar la Resolució núm. 6938 de 31 de juliol de 2014, que modifica el contracte de serveis
d’intervenció educativa per adolescents i joves de Terrassa Districte Jove, formalitzat amb Serveis a
les persones Encís SCCL, incorporant a la prestació, des de l’1 de setembre de 2014, un nou projecte
anomenat provisionalment “Agafa’t”. ECAA 242/2012
18. Ratificar la Resolució que adjudica el contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a
l’elaboració de projectes executius i auditories energètiques de l’enllumenat públic, els edificis
municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal·lació d’energies renovables i del canvi de flota
del transport urbà de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 597/2014
19. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting,
durant 48 mesos, sense opció de compra, de sis vehicles: cinc vehicles per a ser utilitzats pel Servei
de Gestió de l’Espai Públic i un vehicle per a ser utilitzat pel Servei d’Educació. ECAU 3719/2014
20. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de monitoratge 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", ubicat al carrer Sant Ildefons, núm. 8, i a les entitats de gent gran.
ECAS 3948/2014
21. Ratificar la Resolució núm. 6524 de 20 de juny de 2014, que aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.
22. Donar compte de la Resolució núm. 6823 de 16 de juliol de 2014, que accepta l’atorgament d’una
subvenció per concessió directa, d’ajuts econòmics per al suport a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils
Europees (ACTE), per un import de 12.000 €.
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23. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de
107.758,56 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa Treball i
Formació per a persones aturades perceptores de la renta mínima d’inserció. EMO/174/2014
24. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació per part de
Foment de Terrassa SA, per la que 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, per un import de 20.698,89 €. EMO/220/2014
25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa i els agents
signants del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, CECOT, CCOO i UGT pel desenvolupament
conjunt del programa “Terrassa aposta per l’Ocupació”.
26. Ratificació de la Resolució número 7.128, de 28 de juliol de 2014, acceptant l’atorgament de la
Diputació de Barcelona del Recurs tècnic per l’actuació “Estudi de viabilitat del projecte Metro.0 en els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
27. Ratificació de la Resolució número 7.129, de 30 e juliol de 2014, aprovant al conveni que regularà la
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya, a través de
l’Escola d’Engineyeria de Terrassa, per al desenvolupament de l’aula d’automatització i robòtica de
2014.
28. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
29. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 2 de setembre 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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