Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

11/2014

Data reunió:

Divendres 6 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 6 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 23 de maig de 2014 (10/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 525/2013, IPMA 643/2013,IPMA 685/2013 i IPMA
93/2014.)
3. Requeriment per a que en el termini màxim d'un mes, realitzi les obres de restauració necessàries per
restablir la legalitat urbanística a la finca emplaçada al Carrer de Sant Feliu, Pol.012 Parc. 255 de
Terrassa. SODI 4/2014.
4. Acordar el procediment de restauració previst a l’article 206.1 de la Llei d’Urbanisme i requerir que en
el termini d’un mes es procedeixi a l’enderroc de totes les obres il.legalment executades
( en sòl no
urbanitzable) a la finca emplaçada a la Ctra de Castellar, Polígon 6, Parcel•la 25 de Can Font de
Ribatallada (La muntanyeta), de Terrassa. SODI 47/2012.
5. Donar compte de la Resolució núm. 4681 de data 26 de maig de 2014, , relativa a la confidencialitat
de la documentació facilitada pels licitadors o candidats per acreditar la seva capacitat, solvència
econòmica i financera i tècnica o professional i les dades de caràcter personal. ECAS 9663/2013.
6. Incoar expedient d’ extinció de la concessió d'ús d'un bé de domini públic per destinar-lo com a bar
restaurant a la zona de les Hortes dels Frares del Parc de Vallparadís de Terrassa.
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
8. Donar compte de la Resolució núm. 4727 de data 26 de maig de 2014, per la qual es sol•licita a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, una subvenció 77.190,00 €
per l’activitat de TERRASSA ARTS VISUALS - programació estable professional 2014.INSU 18/2014.
9. Donar compte de la Resolució núm. 4261 de data 12 de maig de 2014, per la que es sol•licita al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya l'ajut de 49.630€, import màxim de les actuacions efectuades durant el 2013, pel total de
despeses susceptibles de ser subvencionades relatives a fomentar la identificació, esterilització i
adopció dels animals de companyia amb la finalitat de disminuir l’abandonament d’aquests animals.

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

11/2014

Data reunió:

Divendres 6 de juny de 2014

Hora Inici:

09:30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

10. Ratificació de la resolució 4502 de 22 de maig de 2014, en què es disposava la compareixença, com a
part interessada, en el recurs contenciós administratiu de referència interposat davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. CORE 41/2014.
11. Aprovar l’oferta publica d’ocupació per l’any 2014.
12. Sol·licitar la Subvenció del Fomento de la Cultura Científica, tecnològica y de la Innovació (FECYT).
13. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT.
14. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 3 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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