ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de
Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Lluïsa Melgares i Aguirre
Carme Labòria i Rojas
Amadeu Aguado i Moreno
Membre excusats
Eva Herrero i Alonso
Manuel Pérez i Díaz

21/2014

3-DESEMBRE-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data tres de desembre de
l'any dos mil catorze es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern que
al marge s'anomenen, assistits tots ells pel Sr. Isidre
Colàs i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez Munné,
com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que fa
a les decisions relatives a les atribucions delegades
del Ple municipal, d’acord amb 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.

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores quaranta-cinc minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts de
l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

Únic. Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat per part de l'empresa TMESA.
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova la
urgència de la convocatòria, i analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és
aprovada per unanimitat dels membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i Transports
Municipals d’Egara SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que el nou
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gestor i adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es faci càrrec del mateix i inici la gestió
i explotació dels servei municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30
de juny de 2015, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.
Les condicions de prestació del servei durant el període de prorroga esmentat seran les
aprovades, de mutu acord, pel període de prorroga anterior, que s’adjunten.
SEGON.- Requerir a TMESA per tal d’adaptar la durada de la societat contemplada en els
estatuts socials al període de pròrroga del contracte.
TERCER.- Facultar la regidora delegada de Transport Públic, Carme Labòria i Rojas, per a la
signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords.
QUART.- Notificar aquests acords a TMESA i als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè els facin efectius.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.
Vist i plau
L'alcalde president
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