Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

10/2014

Data reunió:

Divendres 23 de maig 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 23 de maig 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 9 de maig de 2014 (09/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 514/2013, IPMA 646/2013 i IPMA 647/2013).
3. Acceptar la sol•licitud de compensació amb una actuació cívica substitutòria la multa imposada per
infracció de normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. IPMA 609/2013.
4. Ratificació de la Resolució núm. 3652 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori en data 24 d'abril de 2014, que aprova la formalització del "Document de cessió
d'ús de local per a centre d'entrega (69122) i constitució de servitud d'energia elèctrica a favor
d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal (69122) (FEC 183554). GSOL 23/2014.
5. Aprovació de la proposta de conveni entre FGC i l'Ajuntament de Terrassa relativa a les condicions per
a la instal•lació del cablejat de l'escomesa elèctrica per al perllongament dels FGC. GURB 12/2014.
6. Adjudicar a la UTE SARBUS & TCC el contracte de gestió del servei de transport col•lectiu, públic i
urbà de viatgers de Terrassa. ECAS 9663/2013.
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
8. Ratificar la Resolució núm. 3686 de data 23 d’abril de 2014, per la qual es sol•licita al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 146.951,00 € per als
projectes Baumann Oficina Jove i Baumannlab. INSU 14/2014.
9. Ratificar la Resolució núm. 3928 de data 30 d’abril de 2014, per la que s’aprova la continuïtat del
Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona per a
2014-2015. INSU 16/2014.
10. Aprovar la minuta del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació
ProHabitatge, per a projectes d’acolliment residencial d’urgència i de residència temporal per a l’any
2014.TRET 238/2014.
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11. Ratificar la Resolució núm. 4406 de data 6 de maig de 2014, per la qual s’aprova la minuta del
conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja, per a l’establir els mecanismes de
col·laboració que permetin dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les competències i finalitats
d’ambdues entitats per assumptes d’interès públic i social. GESAD 36/2014.
12. Ratificar la Resolució núm. 4405 de data 7 de maig de 2014, per la qual s’aprova la minuta del conveni
específic de col•laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per l’exercici 2014.TRET
199/2014.
13. Ratificar la resolució núm. 3307 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori en data 10 d’abril de 2014 mitjançant la qual es compareix en el recurs contenciósadministratiu 477/2013 interposat contra la resolució mitjançant la qual es desestimava el recurs de
reposició interposat contra la resolució 4857 de 20 de maig de 2013 a través de la qual es requeria al
titular per a que en el termini d'un mes es procedís a la neteja de la parcel•la cita en el carrer del Mas
Bellver número 128 i se li exigia el pagament de 169,95 euros en concepte de tasa per la incoació de
l'expedient d'ordre d'execució. CORE 477/2013.
14. Ratificar la resolució núm. 3598 dictada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i
Territori en data 28 d’abril de 2014 mitjançant la qual es compareix en el recurs contenciósadministratiu 121/2014 interposat SA, contra l’Agència de Residus de Catalunya, l’objecte del qual és
impugnar la resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 13 de gener de
2014 mitjançant la qual es desestima el recurs d'alçada interposat contra la resolució de data 26 de
setembre de 2012 del Director de l'Agència de Residus de Catalunya per la qual es declara un sòl
contaminat. CORE 121/2014.
15. Aprovació inicial avanç Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa. PLPG 3/2014.
16. Donar compte de la Resolució núm. 3095 de data 28 de març de 2014 de la Regidora de Medi
Ambient i Sostenibilitat per la que s’accepta la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la
modalitat de Recurs Tècnic per a la realització d’un Estudi de qualitat de l’aire en dues zones del
municipi de Terrassa. GNMA 13/2013.
17. Donar compte de la Resolució núm. 3733 de 29 d’Abril de 2014 de la Regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat per la que es sol.licita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya un ajut de 35.564,27 € per l’execució del Pla Tècnic de
gestió i millora forestal de les finques anomenades Torrebonica, Can Bonvilar, Can Barba, Can Viloca i
Centre Verge de Fàtima i un ajut de 2.541 € per l’arranjament dels vials anomenats Camí de Can
Borgonyà i Cami Vell de Terrassa a Sabadell. GNMA 32/2014.
18. Donar compte de la Resolució núm. 3711 de data 30 d’abril de 2014, per la qual s’amplia el termini per
a la presentació de proposicions per a l’adjudicació del contracte de serveis de consultoria i
assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques de l’enllumenat públic, d’edificis
municipals, així com els estudis de viabilitat de la instal•lació d’energies renovables, i del transport
urbà de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 597/2014.
19. Aprovar l’expedient de subministrament de plaques i suports de senyals de trànsit
senyalització vertical dels carrers de la ciutat. ECAU 1853/2014.

per a la

20. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
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21. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 20 de maig 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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