Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

04/2016

Data reunió:

Divendres 19 de febrer de 2016

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter públic i ORDINARI de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que
es realitzarà el proper divendres 19 de febrer de 2016, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern
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 el 5 de febrer de 2016 (03/2016).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 344/2015, IPMA 349/2015 i IPMA 734/2015)
3. Donar compte de la resolució núm. 314, de 14 de gener de 2016, que sol·licita a la Diputació de
Barcelona els següents ajuts, en la modalitat de recurs material: la cessió de l’exposició “Actuem amb
energia” pel període comprès entre el 30 de maig i el 13 de juny de 2016 per ser exhibida al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Terrassa, i el préstec de 40 carpes per l’organització de la Fira del vehicle elèctric
a Terrassa. Exp. GNMA 37/2015
4. Donar compte de la resolució núm. 610, de 28 de gener, en la que s'acorda autoritzar a Mina Pública
d'Aigües de Terrassa SA que accepti les condicions de l'article 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme per
tramitar la llicència d'obres pel desviament de la canonada de D700 al seu pas per la urbanització de Sant
Miquel d'Abrera, en tant que es tramita el Pla Especial autònom per a la seva autorització definitiva. Exp.
AAMA 402/2015
5. Donar compte de la resolució núm. 78, de 12 de gener de 2016, que aprova l’informe d’al·legacions al
Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de la conca fluvial de Catalunya i al seu Programa de
mesures de l’àmbit hidrològic.” Exp. EGAT 1/2016
6. Aprovar inicialment les actuacions per a la substitució de la modalitat d’execució del Polígon d’Actuació
PA-BAL001, Puignovell Baldrich, de reparcel·lació per compensació bàsica a cooperació. Exp. GURB
4/2016
7. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció atorgada pel
Departament d’Empresa i Ocupació, 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 36.810,67 €, els cost total del
projecte.
8. Prendre coneixement de la sol·licitud i l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Projecte Terrassa Prospera 2015-2016
per un import de 150.000,00 €. El cost total del projecte és de 226.245,28 €
9. Propostes urgents
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10. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 16 de febrer de 2016
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