Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

20/2014

Data reunió:

Divendres 21 de novembre 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 21 de novembre 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. Aprovar l'acta de la reunió anterior realitzada en data 7 de novembre de 2014 (19/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Ratificar la resolució núm. 8758 de 24 d’octubre de 2014, per la que es compareix en el recurs
contenciós administratiu contra la resolució dictada el 29 de maig de 2014 en el marc de l’expedient de
gestió urbanística HADI 419/2013. CORE 427/2014-V
3. Ratificar la resolució núm. 8759 de 24 d’octubre de 2014, per la que es compareix en el recurs
contenciós administratiu contra la resolució dictada el 29 de maig de 2014 en el marc de l’expedient de
gestió urbanística HADI 447/2013. CORE 427/2014-4
4. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. IPMA 495/2014
5. Inadmetre el recurs de reposició presentat extemporàniament contra l’acord de Junta de Govern Local
de data 20 de setembre de 2013 i confirma la sanció imposada. IPMA 224/2013
6. Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament
de Sant Quirze, l’objecte del qual és la creació d’una Comissió Intermunicipal que té com a objectiu
l’estudi, foment i impuls d’accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten al
barri de Les Fonts.
7. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa per al finançament de l’escola d’Art de Terrassa per al curs
2012-20163, i acceptar subvenció atorgada per l’esmentada Escola per l’import de 152.221,65 €.
8. Ratificar la resolució núm. 8941 de 24 d’octubre de 2014, que prorroga per sis mesos, a comptar des
de l’1 de gener de 2015, amb l’empresa SERUNION SA, el contracte de gestió del servei de menjador
als centres docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa dependents del Servei
d’Educació. ECAA 57/2010
9. Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del “Programa complementari de suport
a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
10. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

20/2014

Data reunió:

Divendres 21 de novembre de 2014

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
11. Donar compte de la resolució núm. 9007 de 16 d’octubre de 2014, per la que es concórrer a la
convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar de
8 escoles del municipi en el marc del programa d’educació ambiental “Coneguem els nostres parcs”.
GNMA 46/2014
12. Aprovar inicialment el canvi de la modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica prevista al
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i al Pla de Millora Urbana de Remodelació PM-SEU095,
Avinguda Santa Eulàlia”, per la de cooperació corresponent a l’àmbit que comprèn les parcel·les
delimitades per l’Avinguda de Santa Eulàlia al sud, pel carrer Valls a ponent i pel carrer del Mestre
Trias al nord. GURB 19/2014
13. Donar compte de la resolució número 8366 de 10 d’octubre de 2014, que aprova el Plec de Bases del
Concurs d’idees amb intervenció de Jurat que regiran el “Concurs d’idees per a la climatització del
mercat de la Independència”.
14. Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació, per adjudicar el contracte de serveis dels treballs de
manteniment de la senyalització horitzontal de reserves especifiques d’aparcament. ECAS 5850/2014
15. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives reguladores del contracte de
les obres descrites en el projecte d’obres per la “Millora integral del camí de l’Anella Verda i dels
marges per la connexió dels espais naturals del parc agroforestal amb els plans de Bonvilar i
Torrebonica i declarar-ne la plurianualitat per als exercicis 2014-15.
16. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
17. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 18 de novembre 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.

2

