Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

01/2014

Data reunió:

Divendres 10 de gener 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 10 de gener 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 13 de desembre de 2013 (19/2013).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Imposar una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims per trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense lligar a la via pública en data 12/12/2013. IPMA 587/2013.
3. Imposar una sanció de quatre-cents euros per portar un gos de raça considerada potencialment
perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública en data 6/9/13. IPMA 488/2013.
4. Imposar una sanció de tres mil cinc-cents euros per no disposar de llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. IPMA 172/2013.
5. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de
compra, d equips de cardioprotecció (desfibril ladors). ECAU 8683/2013.
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT
6. Condonar deute pendent de pagament, amb motiu de sanció per incompliment de normativa de
tinença de gossos potencialment perillosos, per haver realitzat una actuació cívica substitutòria. IPMA
334/2012.
7. Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica corresponent al Polígon
d Actuació PA-CGU001, Can Guitard, formulat per la Junta de Compensació del sector. GSOL
28/2013.
8. Ratificació de la Resolució núm. 10911 de data 19 de desembre de 2013, en relació a la
compareixença en el recurs contenciós administratiu número 400/2013, interposat contra l'acord de
suspensió de les obres que s'estaven executant a la finca emplaçada a Can Bogunya i Ca n'Amat de
la Muntanya. CORE 400/2013.
9. Donar compte de la Resolució núm. 10565 de data 3 de desembre de 2013, per la qual es sol licitan
els recursos tècnics del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla Xarxa Governs Locals 2012-2015
GNMA 13/2013.
10. Aprovar el conveni de col laboració, de 4 anys de durada, entre l entitat Associació de Mares i Pares
de l Escola El Vapor, amb el titular del solar i l Ajuntament de Terrassa per l habilitació de l espai com
a hort urbà, al solar emplaçat al carrer Torrent d en Pere Parres, 8, de Terrassa. MAMA 49/2013.
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11. Aprovar el conveni de col laboració, de 4 anys de durada, entre l entitat ASSOCIACIÓ SEMBRANT
CIUTAT-XARXA D HORTS URBANS, els titulars del solars i l Ajuntament de Terrassa, per la
realització d un hort urbà al solar emplaçat al carrer Vinarós, 5, de Terrassa. MAMA 57/2013.
12. Atorgar una llicència d ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Gregal, 1, de Terrassa,
per al termini de 2 anys prorrogables 2 anys més, a l ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN TUSELL, per
a la constitució d un hort urbà. MAMA 50/2013.
13. Atorgar una llicència d ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Palet i Barba, 177 de
Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l AMPA del CEIP PONENT, per a la
constitució d un hort urbà. MAMA 62/2013.
14. Atorgar una llicència d ocupació temporal del solar municipal situat al c. Zamora, 2, de Terrassa, per el
termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS GRUPS DE
MONTSERRAT, per a la constitució d un hort urbà. MAMA 63/2013.
15. Atorgar una llicència d ocupació temporal del solar municipal situat al c. Zamora, 2 de Terrassa, per el
termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l entitat CA N ANGLADA JOVE, per a la constitució d un
hort urbà. MAMA 84/2013.
16. Atorgar una llicència d ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Montserrat, 155, de
Terrassa, per al termini de 2 anys prorrogable 2 anys més, a l entitat PLANTEM-NOS per a la
constitució d un hort urbà. MAMA 67/2013.
17. Donar compte de la Resolució núm. 10866 de data 19 de desembre de 2013, per la qual es
corregeixen els errors materials al Plecs de Clàusules de la licitació del rènting de vehicles del Servei
de Gestió de l'Espai Públic. ECAU 9836/2013.
18. Licitació del contracte de serveis de control d'accés i vigilància Mercadal Martí l'Humà. ECAS
9642/2013.
19. Ratificar la Resolució núm. 10657 de data 10 de desembre de 2013, per la qual s aprova el projecte i
presentar la sol licitud a la Convocatòria del Servei d Ocupació de Catalunya (SOC),d ajuts destinats a
continuació de projectes innovadors i experimentals.
20. Sol licitar finançament per cobrir les despeses generades de l 1 de juliol del 2013 fins el 30 de juny del
2014 pel Servei d Ocupació de Foment de Terrassa, SA en actuacions d orientació i inserció
adreçades a les persones amb discapacitat, el cost total del programa és 63.988,89 , pel qual es
sol licita el 100 % de subvenció.
21. Prendre coneixement de la sol·licitud realitzada per la societat municipal Foment de Terrassa, S.A., de
subvenció dins de la convocatòria realitzada pel Departament d Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, per a la realització del Programa Integral de Foment de l Emprenedoria emmarcat al
programa Catalunya Emprèn, i de l acceptació de la subvenció finalment atorgada per import de
48.089,84 euros.
22. Prendre coneixement de la sol·licitud realitzada per la societat municipal Foment de Terrassa, S.A., de
subvenció per import de 286.360,-- euros, dins de la convocatòria realitzada pel Departament
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d Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del Programa d experiència
professional per a l ocupació juvenil.
23. Prendre coneixement de la sol licitud realitzada per la societat municipal de Foment de Terrassa, S.A.,
de subvenció per import de 470.000,-- euros, dins la convocatòria efectuada pel Departament
d Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del Programa Fem ocupació
per a Joves .
24. Prendre coneixement de la sol licitud realitzada per la societat municipal Foment de Terrassa, S.A., de
subvenció per import de 195.494,04 euros, dins de la convocatòria realitzada pel Departament
25. Donar compte del Decret núm. 19 de data 19 de desembre de 2013, de continuïtat dels serveis
d'àpats a domicili. ECAA 117/2011.
26. Donar compte del Decret núm. 18 de data 17 desembre de 2013, de continuïtat dels serveis de
neteja i manteniment dels entorns de Terrassa. ECAS 218/2012.
27. Donar compte del Decret núm. 11025 de data 18 de desembre de 2013, per el qual s accepta l ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per un import de 622.000,00 euros, amb destinació a
l actuació: Remodelació de la carretera de Rubí , així com les condicions per a la seva formalització i
execució, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012- 2015 de la Diputació de
Barcelona. COSU 02/2013.
28.PROPOSTES URGENTS
29.TORN OBERT DE PARAULES
Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 7 de gener 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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