Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

14/2017

Data reunió:

Divendres 6 d’octubre 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 6 d’octubre 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 22 de setembre de 2017 (13/2017).

2.

Donar compte de la resolució núm. 7882, de 20 de setembre de 2017, que estableix un sistema
d’adjudicació directe per l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les dels horts
municipals de Can Casanoves i Mossèn Homs, d’acord amb el Plec de clàusules aprovat en data 9 de febrer
de 2017. Exp MAMA 15/2017

3.

Aprovar la memòria valorada d’asfaltat de carrers interiors de la ciutat. Exp. COAP 104/2017.

4.

Ratificar la resolució núm. 8101, de 13 de setembre de 2017, que accepta la subvenció concedida pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del
Conservatori de Música per al curs escolar 2015-2016 per un import màxim de 416.160,00 €.

5.

Ratificar la resolució núm. 8102, de 13 de setembre de 2017, que accepta la subvenció concedida pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de les
Escoles de Música per al curs escolar 2015-2016, per un import màxim de 86.014,14 €.

6.

Ratificar la resolució núm. 7845, de 19 de setembre de 2017, que sol·licita una subvenció de 135.715,24 €
al Servei Català d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en base a la convocatòria de
subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals per al projecte “Dinamització
del clúster de tecnologies aplicades a salut de Terrassa”. Exp. SUBIN 57/2017.

7.

Ratificar la resolució núm. 7671, de 14 de setembre de 2017, que sol·licita una subvenció de 176.000 € al
Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la contractació en pràctiques de 16 joves beneficiaris
del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

8.

Ratificar la resolució núm. 8261, de 15 de setembre de 2017, que sol·licita una subvenció de 60.383,01 € al
Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de dues tècniques de la Xarxa d’impulsors del
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Exp. INSU 38/2017

9.

Propostes urgents

10. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
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