Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

14/2014

Data reunió:

Divendres 18 de juliol 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 18 de juliol 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 4 de juliol de 2014 (13/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Ratificar el Decret núm. 5869 de 2 de juliol de 2014, que aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i
l’Associació Terrassa Centre per a la consolidació del Centre Comercial a cel obert (CCOO).
3. Imposar una sanció de 2.404,06 € per no disposar de llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos IPMA 671/2013
4. Imposar una sanció de 3.500 € per no disposar de llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb els seus dos gossos. IPMA 13/2014
5. Donar compte del Decret núm. 5700 de 5 de juny de 2014 que aprova la minuta del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa, Agrupació de Defensa Forestal
de Terrassa i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental.
6. Concessió gratuïta de l’ús privatiu de la pista poliesportiva municipal ubicada dins de l’espai esportiu
municipal existent entre els carrers del Cavall Bernat, del Montcau i de la Castellassa de Terrassa, en
horari de 08,00h a 18,00h de dilluns a divendres a l’Escola Goya, per a desenvolupar les activitats
esportives obligatòries i extraescolars de les seves línies educatives. ECAA 01/2014
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
8. Acceptar l’atorgament per la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per a activitats i serveis del Pla
de “Xarxa de governs Locals” 2012-2015, incloses al Catàleg de suport als serveis i a les activitats
locals 2014, per un import global de 276.256 € de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
9. Acceptar la concessió del fons de prestació “Observatoris de desenvolupament econòmic local” per un
import de 20.440 € atorgada per la Diputació de Barcelona, destinat a enfortir les activitats i serveis
prestats pels Observatoris membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local
(XODEL) de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
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10. Ratificar la Resolució núm. 5779 de 19 de juny de 2014, que accepta els ajuts econòmics en el marc
del Catàleg de Serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015” de l’Àrea de Serveis a
les Persones, Cohesió i Benestar Social. INSU 07/2014
11. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
funcionament del Conservatori de Música de Terrassa, per al curs 2012-13 per un import de
382.785,00 €.
12. Ratificar la Resolució núm. 5935 de 25 de juny de 2014, que aprova la minuta del Conveni de
col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Terrassa, en relació als equipaments del Teatre Principal, Teatre Alegria, Auditori Municipal i Nova
Jazz Cava per al suport de la seva programació d’arts escèniques i música durant el 2014, acceptant
una subvenció de 100.000 €. INSU 20/2014
13. Acceptar l’aportació de 8.240,23 € del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per a
l’adequació de la seguretat per a l’extinció d’incendis de la zona elèctrica de l’Àrea Olímpica. INSU
10/2014
14. Ratificar la Resolució núm. 5868 d’1 de juliol de 2014, que accepta l’aportació de 65.983 €, atorgada
per la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a l’activitat Terrassa
Arts Visuals 2014. INSU 18/2014
15. Autoritzar la sol·licitud formulada per la mercantil GALOBARDES, S.L. per a l'aixecament registral de
les afeccions al pagament de les obres d'urbanització que graven les finques registrals 58200, 58202 i
53469 incloses dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana PM-VAL011, Casa Germain. GSOL 91/2004
16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de Centres Oberts de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Terrassa. ECAS 3334/2014
17. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis d’acció socioeducativa,
adreçat a adolescents i joves estudiants dels centres d’ensenyament secundari, per tal d’oferir
informació, orientació als i les joves sobre diferents aspectes d’interès lligats al seu desenvolupament
personal, així com potenciar les iniciatives participatives dins i fora dels centres d’ensenyament, Punt
Jove a l’Institut (PIDCES). ECAS 3695/2014
18. Adjudicar a l’empresa ABAST SYSTEM SA el contracte de manteniment i suport tècnic dels equips
servidors per a l’Ajuntament fins el 30 de juny de 2015. ECAS 3659/2014
19. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de poda, lluita integrada i
urgències de l’arbrat viari de la ciutat de Terrassa. ECAS 3312/2014
20. Acceptar la subvenció de 335.825 € atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió de les
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, en relació al funcionament de les biblioteques
“Central”, “Districte 2”, “Districte 3”, “Districte 4”, “Districte 5” i “Districte 6” de Terrassa. INSU 23/2014
21. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al
funcionament de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa, per al curs 2012-13, per un import de 490.000
€.
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22. Modificar la clàusula 1 del Plec de Clàusules Jurídiques i Econòmiques Administratives que regeixen
la concessió per a l’ús privatiu de determinats equipaments i espais de l’Àrea Olímpica Municipal de
Terrassa al Club Natació Terrassa aprovades per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de data 25
d’octubre de 2001 i per acord de la Junta de Govern Municipal de 23 de novembre de 2007. GESAD
67/2014
23. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
24. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 15 de juliol 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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