Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

03/2015

Data reunió:

Divendres 6 de febrer de 2015

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 6 de febrer de 2015, 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 en data 23 de gener de 2015 (02/2015).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra requeriments
d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i l’incompliment de la funció social
dels mateixos. (6 expedients: HADI 385/13 - CORE 467/2014, HADI 86/13 - CORE 471/2014, HADI
111/13 - CORE 470/2014, HADI 103/13 - CORE 469/2014, HADI 96/13 - CORE 473/2014, HADI
413/13 - CORE 425/2014).
3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 542/2014, IPMA 575/2014, IPMA 577/2014, IPMA
692/2014 i IPMA 707/2014)
4. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (3
expedients)
5. Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting,
de 10 vehicles patrulla per a la Policia Municipal. ECAA 01/2015
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Ratificar la resolució núm. 317 de 16 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona, en
el marc del Catàleg de Serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", l'ajut econòmic i
recurs material de 382.434,72€ per a projectes i actuacions de l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori.
8. Donar compte del decret núm. 209 de 8 de gener de 2015, en la que es sol·licita a la Diputació de
Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i
recursos materials pel Projecte “Actuacions Pla de Sensibilització Terrassa Solidària 2015”.
9. Ratificar la resolució núm. 210 de 8 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el Programa Participació Ciutadana i acció
comunitària, recursos tècnics per l’actuació “Dinamització associativa 2.0”.
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10. Donar compte del decret núm. 246 de 15 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona
en el marc Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015”, el suport econòmic, tècnic i recursos materials pel
Projecte “Àgora Terrassa: aplicacions per al desenvolupament social”.
11. Ratificar la resolució núm. 247 de 24 de desembre de 2014, que aprova la presentació de la sol·licitud
a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de l’any 2015” del Pla de Xarxa de Governs Locals 20122015 de la Diputació de Barcelona per a programes i activitats gestionades per l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació.
12. Ratificar la resolució núm. 248 de 29 de desembre de 2014, que accepta la subvenció atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import de 49.996,11 €, per a la implantació del projecte “Pla de
promoció industrial i de dinamització dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa” de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació.
13. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa de la subvenció de 81.136,65 €,
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de tres agents d’ocupació i
desenvolupament local.
14. Aprovar l’addenda al conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la UNED de la
província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat l’11 de maig de 2012, pel qual es determinen
els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la UNED de Terrassa durant el curs 2014-2015.
15. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la subvenció de
20.698,89 € 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.
16. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la subvenció de
254.535,00 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
17. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa SA de la subvenció de 245.695,
50 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització d’accions formatives vinculades
al fitxer d’especialitats formatives del SOC en àrees professionals adreçades prioritàriament a
treballadors desocupats.
18. Ratificar la resolució núm. 316 de 12 de gener de 2015, que accepta al subvenció de 7.950 €,
concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa per a les programacions d’Arts
Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona, on la
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre pel curs escolar 2014-2015.
19. Ratificar la resolució núm. 322 de 16 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona un
ajut econòmic per un import de 5.300 €, en el marc de la convocatòria 2015 per un projecte que
consisteix en la organització i realització d’una exposició conjunta dels serveis d’arxiu dels
Ajuntaments de Terrassa i Matadepera entorn a les trobades geganteres de diferents èpoques.
20. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’asfalt en fred.
ECAU 207/2015
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21. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de ciment portland
II/b-L 32,5N de 25 kg. ECAU 208/2015
22. Ratificar la resolució núm. 343 de 15 de gener de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona ajuts
econòmics per un import total de 85.000 €, per activitats dels àmbits de Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social. INSU 04/2015
23. Acceptar la subvenció de 41.449 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per al
Projecte “Oh Sí! Oci alternatiu al consum de drogues”, a executar durant l’any 2015. INSU 30/2014
24. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
25. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 3 de febrer de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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