Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

17/2014

Data reunió:

Divendres 10 d’octubre 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 10 de octubre 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 19 de setembre de 2014 (16/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Acordar el procediment de restauració i enderroc respecte de les obres executades sense la
preceptiva llicència de canvi d'ús entre la planta baixa de l'edifici emplaçat a l'Avinguda del Vallès, 548
i part de la parcel·la de la finca de la Pineda, 31 d'aquest terme municipal. SODI 81-2011
3. Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de
Terrassa, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació per al lloguer social i aprovar la
proposta d'acord entre administracions locals que disposen d'oficines locals d'habitatge i borsa de
mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya en la mateixa localitat.
4. Donar compte de la resolució núm. 7738 de 18 de setembre de 2014, que deixa constància de
l'aprovació definitiva de la concessió gratuïta a l'escola Goya SL de l'ús privatiu durant 20 anys d'un
espai esportiu, ubicat entre els carrers del Cavall Bernat, del Montcau i Castellassa, en horari de 08:00
h. a 18:00 h, de dilluns a divendres, per desenvolupar les activitats esportives obligatòries i
extraescolars de les seves línies educatives. ECAA 1/2014
5. Aprovar l’Addenda de data 5 de setembre de 2014, al conveni de col·laboració subscrit en data 20 de
setembre de 2012 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social,
mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2014-2015.
6. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Terrassa i la Fundació Cecot
Innovació dins del programa “Acceleració en Òrbita”.
7. Aprovar el conveni de col·laboració entre la UPC i l’Ajuntament de Terrassa dins el marc d’Orbital 40.
8. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
9. Declarar incomplert el requeriment de legalització del cobert construït al pati de l'habitatge del carrer
d'Azcàrate 35 baixos 1ª sense la preceptiva llicència municipal i requerir als titulars el seu enderroc en
el termini màxim d'un mes. SODI 64-2013
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10. Acceptar la concessió d'ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de
Terrassa, corresponents a la línia de suport "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d'elements constitutius de patrimoni singular local", en concret la rehabilitació de les cobertes i façanes
del Condicionament Terrassenc per un import de 42.526,25 €, i a la línia de suport "finançament de la
millora i del manteniment dels camins locals" en concret la millora del ferm del camí de Can Bonvilar
per un import de 80.223,30€.
11. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Roc Blanc PM-RBL001
COAP 78/2014
12. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment de la
senyalització vertical de la ciutat: extracció i col·locació de plaques i suport de senyals de trànsit.
ECAS 4584/2014
13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió del servei municipal
de préstec d'elements d'infraestructures de carrer a entitats sense ànim de lucre de la ciutat per als
actes que organitzen: consergeria, custòdia i manteniment i control del magatzem, el seu trasllat,
muntatge i desmuntatge. ECAS 4613/2014
14. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per part de Foment de Terrassa per a l’execució del
programa “Joves per l’Ocupació 2014” regulada a l’Ordre EMO/251/2014
15. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
16. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 7 de octubre 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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