Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

09/2014

Data reunió:

Divendres 9 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 9 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 11 d’abril de 2014 (07/2014).
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària realitzada en data 28 d’abril de 2014 (08/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
3. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 57/2014, IPMA 14/2014 i IPMA 112/2014).
4. Aprovació de l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa
gestora del sistema integral de gestió d’envasos i residus d’envasos Ecovidrio, SA. GNMA 33/2014.
5. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
6. Ratificar la resolució núm. 2754 de 26 de març de 2014 de la Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori per la que s’aprova la “Memòria valorada de la Millora de la calçada i
senyalització en trams de línies de bus, a l’avinguda del Vallès i altres vies principals de la ciutat”.
COAP 06/2014.
7. Donar compte de la Resolució núm. 3225 de 2 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 21.020,77 per la creació d’una franja perimetral
de baixa combustibilitat al barri de Can Palet de Vista Alegre, que te un pressupost total d’execució de
59.000 €.
8. Aprovació d'una nova operació a executar dins el programa Operatiu del Fons de Cohesió-Feder
2007-2013, el “Projecte d’execució de la connexió del col•lector del C/Roger de Llúria amb l’interceptor
del marge esquerra de la Riera de Palau de Terrassa”, amb un pressupost d’execució de contracte de
157.226’54€. EGAT 5/2014.
9. Ratificar la Resolució núm. 3366 de data 9 d’abril de 2014, per la qual es sol•licita a l’Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 603.470,00 € per l’activitat de
producció del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) i el Festival TNT – Terrassa Noves
Tendències. INSU 15/2014.
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10. Aprovar l’addenda al Conveni marc entre el Consorci Universitari Centre associat a la Uned de la
Província de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, signat el 11 de maig de 2012, pel qual es
determinen els ensenyaments que s’impartiran a la seu de la Uned de Terrassa durant el curs 20132014.
11. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

12. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 9 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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