Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

19/2014

Data reunió:

Divendres 7 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 7 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 24 d’octubre de 2014 (18/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbisbal, en l’àmbit de Serveis Socials,
per l’assessorament recíproc i la utilització de recursos de la cartera de serveis (el Rebost, l’Andana,
Sau). GESAD 112/2014
3. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment del servei tècnic de Punt de
Trobada al partit judicial de Terrassa, per a 2015. INSU 01/2015
4. Ratificar la resolució número 8371 de 9 d'octubre de 2014 per comparèixer en procediment ordinari de
demanda sobre la tutela del dret a l'honor.
5. Acordar el procediment de restauració i enderroc respecte de les obres executades a una parcel·la del
polígon del Camí de Can Palet de Vista Alegre d'aquest terme municipal consistents en l’enderroc de
les edificacions construïdes il·legalment. SODI 07/2014
6. Ratificar la resolució núm. 8748 de 13 d’octubre de 2014 que aprova la liquidació corresponent a
l’exercici de 2013 de l’aportació municipal per import de 6.787.876,70 €, a l’empresa de Transports
Municipals d’Egara, SA.
7. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 275/2014, IPMA 291/2014 i IPMA 356/2014)
8. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. (13
expedients)
9. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
10. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs complementari consistent en ajuts econòmics per al
funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2013-14
11. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació FEFOC per a dur a terme el projecte
“Escola Internacional d’Oncologia – Seu de Terrassa”, pel termini de dos anys més. GESAD 107/2014

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

19/2014

Data reunió:

Divendres 7 de novembre de 2014

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

12. Donar compte de la resolució núm. 8812 de 24 d’octubre de 2014 per sol·licitar a la Diputació de
Barcelona un ajut consistent en un estudi econòmic i jurídic, en relació amb la finalització de la
concessió Mina Pública d’Aigües de Terrassa per a l’abastament d’aigua al municipi de Terrassa.
GNMA 9/14
13. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de consergeria, neteja i
manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can palet II, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i
Xúquer del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics per a l’any 2015. ECAS 5497/2014
14. Donar compte de la sol·licitud de subvenció destinada a accions i mesures en polítiques actives
d'ocupació "Treballs als barris", per part de Foment de Terrassa SA, convocada pel Departament
d'Empresa i Ocupació, a través de l'ordre EMO/225/2014.
15. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
16. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 4 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.
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