Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

02/2014

Data reunió:

Divendres 24 de gener 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 24 de gener 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 10 de gener de 2014 (01/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2.

Aprovar la compatibilitat per exercir activitat retribuïda a personal municipal (4 expedients).
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT

3. Ratificar la Resolució núm. 11004 de data 17 de desembre de 2013, per la qual s atorga a la
Mancomunitat de Propietaris del carrer Felip II núm. 138-140 i l'Av. 22 de Juliol núm. 2A de Terrassa,
un ajut per import total de 75.704,57 d'acord amb les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts
extraordinaris per a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis del barri de La
Maurina.
4. Ratificar la Resolució núm. 11039 de data 16 de desembre de 2013, per la qual s aproven les s Bases
del Concurs de cartells 8 de març . GESAD 03/2014.
5. Ratificar la Resolució núm. 30 de data 11 de desembre de 2013, per la qual s aprova l adhesió per al
2014 de l Ajuntament de Terrassa a Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
Titularidad Pública , renovable per períodes anuals supeditat a la disponibilitat de resursos en cada
moment. GESAD 65/2013.
6. Aprovar l'expedient d'alienació d'accions propietat de l'Ajuntament de Terrassa en l'empresa Mina
Pública d'Aigües de Terrassa, SA.
7. Donar compte de la Resolució núm. 11000 de data 12 de desembre de 2013, per la qual es sol·licita a
la Diputació de Barcelona una pròrroga dels períodes d execució, i justificació del projecte
subvencionat per import de 20.000 , i denominat Procés Àgora Terrassa - Pacte de Ciutat . La
pròrroga sol·licitada per al període d execució de l esmentat projecte és fins el 31 de juliol de 2014.
8. Acceptació d ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins el Pla Xarxa de Governs Locals 20122015, i aprovació d una sol·licitud de canvi.
9. PROPOSTES URGENTS
10.TORN OBERT DE PARAULES
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Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 21 de gener 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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