Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

12/2017

Data reunió:

Divendres 8 de setembre 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 8 de setembre 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 14 de juliol de 2017 (11/2017).
2. Donar compte de la resolució núm. 5152, de 9 de juny de 2017, que aprova el conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus del Vallès Occidental i l’Ajuntament
de Terrassa, per a la realització de les anàlisis microbiològiques per part del Laboratori Municipal d’aliments
conservats en congelació, en el marc del projecte “Recooperem”. Exp. GNMA 04/2017
3. Donar compte de la resolució núm. 6980, d’11 de juliol de 2017, que aprova l’adhesió de l’Ajuntament de
Terrassa al conveni marc signat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus del
Vallès Occidental, per mitjà del projecte “Recooperem: cuina per compartir”. Exp. GNMA 06/2017
4. Ratificar la resolució núm. 6489, de 14 de juliol de 2017, que aprova sol·licitar a la Diputació de
Barcelona una subvenció per al Projecte d’Orientació a les Transicions Educatives, dins del Programa
Complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018.
5. Ratificar el decret núm. 7221, de 20 de juliol de 2017, que aprova el protocol de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i l’entitat Creu Roja per a la concreció de les accions conjuntes d’interès públic per
dur a terme l’any 2017. Exp. GESAD 25/2017
6. Acceptar la subvenció de 472.855 € d’import màxim atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la
gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, com a compensació econòmica pel
personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament, en relació al funcionament de les
biblioteques “Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4” i “Districte 6”. Exp. SUBIN 18/2017
7. Ratificar la resolució núm. 6815, de 24 de juliol de 2017, que aprova la sol·licitud de subvenció
presentada des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació per a la contractació de dos
agents d’ocupació i desenvolupament local AODL, pel període 2017-2018 amb un cost total de 87.656,00€.
8. Ratificar la resolució núm. 7197, de 19 de juliol de 2017, que aprova l’acceptació de l’atorgament de la
Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals”
2016-2019, incloses al Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2017, per un import global de
210.344,42 €.
9. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement, per part de
Foment de Terrassa, SA, per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores
(PIPSE) emmarcat en el programa Catalunya Emprèn per a l'any 2017, per un import de 82.637,26€.
10. Aprovar la sol•licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers socials i famílies, per al finançament
del projecte “Plan d’acció sectorial per al desenvolupament de l’industria 4.0 a Terrassa”.
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11. Aprovar l’adhesió al projecte “ACTEIII TEIXINT IDEES I XARXES”
12. Presentació de projectes d’interès de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, corresponents a l’anualitat 2017 del Contracte-Programa 2016-2017 del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. INSU 33/2017.
13. Propostes urgents
14. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 5 de setembre de 2017
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