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Núm. reunió:

17/2013

Data reunió:

Divendres 8 de novembre de 2013

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 8 de novembre de 2013, 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 25 d octubre de 2013 (16/2013).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Requerir per tal de que procedeixi a l enderroc de les obres executades al local emplaçat a la plaça
del Segle XX, núm. 4, que són il·legalitzables. SODI 66/2012.
3. Requerir per tal de que procedeixi a l enderroc de les obres executades als baixos de la finca
emplaçada al carrer d Eugeni d Ors, núm. 5, que són il·legalitzables. SODI 75/2012.
4. Requerir per a que procedeixin a la restauració de la realitat física alterada en el local ubicat als
baixos 1a (local núm. 4) de la finca emplaçada al carrer del Tren de Baix, núm. 64 destinat a un ús
d aparcament no permès, en haver executat obres que són Il·legalitzables. SODI 6/2013.
5. Imposar una sanció de quatre-cents euros per portar un gos de raça considerada potencialment
perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública en data 8/8/2013. IPMA 463/2013.
6. Autoritzar, la compatibilitat per a l activitat de privada dins l àmbit de l arquitectura, a temps parcial,
destinant 10 hores setmanals (a raó de 2 hores diàries), el treballador laboral fix d'aquesta Corporació,
que consta a l expedient.
7. Autoritzar, la compatibilitat per a l activitat de monitor, a temps parcial, destinant 12,5 hores setmanals,
el funcionari de carrera d'aquesta Corporació, que consta a l expedient.
8. Autoritzar, la compatibilitat per a l activitat de professor associat, a temps parcial, destinant 6 hores
setmanals, treballador de la Societat Municipal de Comunicació, que consta a l expedient.
9. Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, regulador del subsidi del tipus
d interès del préstec concedit pel Banc de Sabadell amb càrrec al Programa de Crèdit Local, i acceptar
la subvenció concedida de 111.957 euros.
10. Ratificar la Resolució núm. 9625 de data 28 d octubre de 2013, dictada pel Tinent d Alcalde de l Àrea
de Promoció Econòmica i Innovació, que disposa, que l empresa municipal Foment de Terrassa, SA
sol·liciti una subvenció d acord amb l Ordre ORDRE EMO/248/2013, de 14 d octubre, per la qual
s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d accions de formació
d oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei
d Ocupació de Catalunya, i s obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013), per un import de
460.903,50 .
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ATRIIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT
11. Aprovació de l expedient de liquidació parcial de les quotes urbanístiques provisionals corresponents a
les despeses de gestió del subsector 1 del Pla de Millora Urbana de la Franja Nord, PM-FRA001.
GQUO 23/2013.
12. Ratificar la Resolució núm. 9560 de data 9 d octubre per la qual s accepta l atorgament de la
subvenció, per un import de tres mil euros (3.000,00- ), aprovada per la Diputació de Barcelona,
destinada a finançar les despeses originades per l organització de la XI edició de la Fira Modernista a
la ciutat de Terrassa.
13. Aprovar l expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting,
durant 60 mesos, sense opció de compra, d equips de cardioprotecció (desfibril ladors) per als espais
municipals de Terrassa. ECAS 8683/2013.
14. Aprovar l expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment i reparació
de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves específiques d aparcament. ECAS
8828/2013.
15. Aprovar l expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de manteniment
electromecànic de les instal·lacions de sanejament en alta i de telegestió dels equips i instal·lacions
que les conformen. ECAS 8652/2013.
16.PROPOSTES URGENTS
17.TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 5 de novembre de 2013

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, interpretada conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
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