Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

13/2014

Data reunió:

Divendres 4 de juliol 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 4 de juliol 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 20 de juny de 2014 (12/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis d’ajuda a domicili (SAD) del 23 de juliol de 2014 al 22 de
juliol de 2015. ECAA 204/2011
3. Ratificar la Resolució núm. 5262 de 10 de juny de 2014, en la que es disposa la compareixença en el
recurs contenciós administratiu 215/2014, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de
Barcelona, contra la resolució de data 21 de febrer de 2014 dictada per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Terrassa, que desestima el recurs de reposició interposat, contra l'acord de la Junta de
Govern local de data 07 de juny de 2013, d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del
subsector 1 del Pla de Millora Urbana de la Franja Nord de Terrassa (PMFRA001). CORE 215/2014
4. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Consorci Sanitari de
Terrassa per a dur a terme el projecte “Terrassa, ciutat cardioprotegida”. GESAD 06/2014
5. Imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €) per trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense morrió a la via pública en data 18 de gener de 2014. IPMA 36/2014
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Ratificar la Resolució núm. 5205 de 3 de juny de 2014, en la que s’aprova acceptar dos ajuts de recurs
material concedits per la Diputació de Barcelona, durant aquest any 2014 en el marc de la
convocatòria 2014 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Governs Locals.
8. Ratificar la Resolució núm. 5357 de 19 de maig de 2014, per la que s’aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja a Terrassa, per al manteniment del servei
Punt de Trobada l’any 2014. TRET 296/2013
9. Aprovar la signatura dels acords entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació Terrassa, pels que
es determina i concreten les característiques, detall i calendari de pagament de l’any 2014, i els
pagaments pendents del 2013 pel que fa als subministraments de llum i gas de les instal·lacions
esportives de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa, gestionades pel Club Natació Terrassa.
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10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de panots. ECAU
2960/2014
11. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament d’àrids per a la
construcció. ECAU 2961/2014
12. Donar compte de la Resolució núm. 5093 de 3 de juny de 2014, en la que es sol·licita a la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local la subvenció al transport col·lectiu urbà interior de
Terrassa corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2013 amb càrrec a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2014.
13. Ratificar la Resolució núm. 5369 de 9 de juny de 2014, que rectifica la Resolució núm. 3888 de 25
d’abril de 2014 de requeriment previ contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 14 de
febrer de 2014, sobre l’expedient de preu just relatiu a l’habitatge del carrer St. Damià 255 bis, 1r 3a,
que al·lega l'existència d'un error material en l’estudi de mercat realitzat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya. GSOL 40/2013
14. Aprovar la instrucció de Serveis per a la organització i el funcionament dels serveis jurídics –
administratius a l’Ajuntament de Terrassa.
15. Aprovar la signatura del conveni marc adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació de Veïns de
Can Tusell, i l’Associació Grup Esplai La Fàbrica Can Tusell, per a la cessió i gestió del Casal Cívic de
Can Tusell situat al carrer Tarragona, núm. 101 de Terrassa.
16. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
17. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 1 de juliol 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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