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CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter ORDINARI de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es realitzarà
el proper divendres 22 de novembre de 2013, 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 8 de novembre de 2013 (17/2013).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Requerir, per tal de que procedeixi a l enderroc de les obres executades a la finca emplaçada al carrer
del Matagalls, núm. 2, baixos 2a, consistents en la reforma i canvi d ús d un local comercial a
habitatge, que són il·legalitzables. SODI 84/2012.
3. Requerir, per tal que procedeixin a l enderroc de les obres executades en la finca emplaçada al carrer
de Ponts, núm. 2, que són il·legalitzables. SODI 32/2013.
4. Ratificar la resolució número 9524 de data 28 d octubre de 2013 per la qual es disposa comparèixer
en el recurs contenciós administratiu núm. 353/13, interposat, contra els acords de la Junta de Govern
Local de data 12 de juliol de 2013 que desestimen íntegrament el recurs d alçada interposat contra
l Acta de l Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-CCO001 Can Colomer Torrent Mitger. CORE 353/2013.
5. 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 9/6/2013. IPMA 314/2013.
6. Imposar una sanció de cinc-cents euros per trobar-se un gos de raça considerada potencialment
perillosa sense lligar a la via pública en data 28/8/2013. IPMA 506/2013.
7. Ratificar la Resolució número 9800 de data 4 de novembre de 2013, per la qual s aprova la minuta del
Conveni de col·laboració entre l Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del Programa de resolució de conflictes en les comunitats de veïns dels barris
menys afavorits de Terrassa, 2013 i acceptar l aportació de 52.750,00 prevista en el conveni. INSU
01/2013.
8. Ratificar la Resolució número 9801 de data 29 d octubre de 2013, per la qual s aprova la signatura de
l Addenda 2013 al conveni de col·laboració, signat el 7 d abril de 2011, entre el Consell Comarcal del
Vallès Occidental i l Ajuntament de Terrassa, per a la gestió de l Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i
acceptar l aportació de 54.000,00
aprovada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i
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condicionada a l efectiva signatura del conveni específic de col·laboració entre aquest Consell i el
Departament de Cultura de la Generalitat per la transferència d aquesta quantitat. INSU 33/2013.
9. Ratificar la Resolució número 9749 de data 5 de novembre de 2013, per la qual s aprova el projecte
Smart Energy in Terrassa: Energy Efficiency, Smart manegement and Mobility , elaborat pels serveis
tècnics municipals, i que preveu la realització d accions d eficiència en àmbits tals com l enllumenat
públic, els edificis municipals, el transport urbà i la producció d energies renovables.
ATRIIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT
10. Ratificar la resolució número 9523 de data 28 d octubre de 2013 per la qual es disposa comparèixer en
el recurs contenciós administratiu núm. 190/13, interposat contra la resolució en què es requereix la
neteja d herbes i matolls del solar emplaçat al carrer de Compostel·là, núm. 28, així com la realització
del seu tancament amb la corresponent tanca reglamentària, a més de la neteja de la via pública de
les terres i herbes que l envaeixen. CORE 190/2013.
11. Ratificar la resolució número 9522 de data 28 d octubre de 2013 per la qual es disposa comparèixer
en el recurs contenciós administratiu núm. 347/13, interposat, contra l acte en què es requereix la
reparació de la rasa emplaçada al carrer del Pintor Vancells, núm. 152. CORE 347/2013.
12. Ratificar la Resolució número 9740 de data 15 d octubre de 2013, per la qual s accepta la subvenció
de 18.000,00 atorgada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
per a activitats d ens locals amb PLJ, Baumann Oficina Jove i BumannLab. INSU 25/2013.
13. Aprovar el document Política de desenvolupament de la col·lecció bct xarxa . GESAD 57/2013.
14. Ratificar la Resolució número 9314 de data 9 d octubre de 2013, per la qual s atorga una beca per un
import total de 4.250,00 al projecte Noves aplicacions d imatges espectrals en paleontologia .
15. Licitació dels serveis de gestió del servei de préstec d'infraestructures de carrer a entitats sense ànim
de lucre. ECAS 8883/2013.
16. Licitació dels serveis de Centres Oberts. ECAS 8746/2013.
17. Licitació dels serveis d'Escola de Família. ECAS 8776/2013.
18. Licitació dels serveis de manteniment entorns naturals. ECAS 9025/2013.
19. Licitació dels serveis de bugaderia. ECAS 9030/2013.
20. Licitació dels serveis de manteniment de la xarxa d'estacions de telecontrol d'aigües residuals de
Terrassa (ECAR). ECAS 8988/2013.
21. Pròrroga dels serveis postals: cartes ordinàries, urgents i publicorreu, requerits per l Ajuntament i el
Patronat Municipal d Educació. ECAS 93/2012.
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22.PROPOSTES URGENTS
23.TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 19 de novembre de 2013

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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