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CONVOCATÒRIA

Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter ORDINARI, de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es
realitzarà el proper divendres 12 de juliol de 2019, 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 són els que figuren en el
següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 21 de juny de 2019 (12/2019).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Ratificar el Decret núm. 5186/2019 de 8 de maig, pel qual es corregeixen diverses
errades materials dels plecs de clàusules de l'expedient de contractació de la xarxa de
comunicacions sense fils en diferents dependències municipals. (ECAS 7108/2018)
3. Ratificar el Decret núm. 5028/2019 de 20 de maig pel qual es declara deserta la licitació
del Lot 1 dels serveis de neteja, i s’encarrega l’anàlisi dels motius pels quals ha quedat
deserta la licitació i la redacció i/o revisió, si s'escau, dels nous plecs de prescripcions
tècniques que hauran de regir el contracte. (ECAS 5246/2018)
4. Ratificar el Decret núm. 5098/2019 de 30 d'abril pel qual es rectifica l'error material
existent en l'apartat segon de l'acord del Ple d'adjudicació del contracte de serveis
energètics municipals. (ECAS 5800/2018)
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Ratificar resolució núm. 4754/2019 de 23 de maig, que acorda comparèixer en el recurs
contenciós administratiu CORE 440/2018 F1, en el marc de l' expedient HADI 270/2017
incoat respecte l'habitatge del carrer de la Mola, núm. 68, 3r 2ª de Terrassa, propietat de
Sareb SA, per la presumpta utilització anòmala d'aquest.
6. Ratificar resolució núm. 5066/2019 de 6 de juny, que acorda comparèixer en el recurs
contenciós administratiu CORE 136/2019 M1, contra la inactivitat de l'Ajuntament de
Terrassa per la no execució del Pla Especial de Reforma Interior de Can Gonteres
(PERI) que s'havia d'executar per cooperació i que va ser aprovat definitivament per la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 22 de gener de 1986.
7. Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades
situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. (COAP 77/2019)
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8. Acceptació de subvenció de 492.516,00 € atorgada per la Diputació de Barcelona, per a
la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa. (SUBIN 56/19)
9. Propostes urgents
10. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 9 de juliol de 2019

(*)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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