Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

12/2014

Data reunió:

Divendres 20 de juny 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 20 de juny 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 6 de juny de 2014 (11/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 489/2013, IPMA 696/2013,IPMA 703/2013 i IPMA
715/2013.)
3. Desestimar les al·legacions formulades pels membres del Comitè d’Empresa de TMESA i delegats
sindicals d’UGT i USOC, en representació de tots els treballadors de TMESA, contra l’acte
d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu públic i urbà de viatgers de
Terrassa, d’acord amb el que s’ha exposat en el cos de la resolució. ECAS 9663/2013
4. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Autònoma de
Barcelona referent al Campus Ítaca.
5. Ratificar la Resolució núm. 4825 de 16 de maig de 2014, per la qual s’aprova la minuta del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del
“Programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes 2014” INSU 03/2014
6. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
7. Ratificar la Resolució núm. 4980 de data 28 de maig de 2014, per la qual s’aprova sol·licitar al Consell
Comarcal del Vallès Occidental actuar com a entitat col·laboradora en la distribució, lliurament i gestió
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014-2015.
8. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de talleristes per a l’Escola
Municipal de la Llar. ECAS 2705/2014
9. Acceptar una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya,
per a la producció del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) i Festival TNT - Terrassa Noves
Tendències 2014. INSU 15/2014
10. Acceptar el recurs econòmic de la Diputació de Barcelona consistent en fons de prestació destinats al
finançament de l’àmbit de benestar social 2014. INSU 17/2014
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11. Acceptar la concessió de recursos econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2014, de la Diputació de Barcelona atorgada a l’Ajuntament de Terrassa,
en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, per import total de 62.510,0 8€, per als programes, recursos i actuacions
que es detallen relacionats amb el servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
12. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l’actuació del Procés Àgora
Terrassa – Eixos i diàlegs, per un import de 21.276 €, corresponent a l’Àrea de Presidència.
13. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l’actuació del Pla de
Sensibilització – Terrassa Solidària 2014, per un import de 18.000 €, corresponent a l’Àrea de
Presidència.
14. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
15. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 17 de juny 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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