Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

16/2014

Data reunió:

Divendres 19 de setembre 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 19 de setembre 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 5 de setembre de 2014 (15/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 100/2014, IPMA 146/2014 i IPMA 242/2014.)
3. Requerir la reposició de la finca emplaçada a Can Font de Ribatallada, núm. 1 d'aquesta ciutat, a
l'estat anterior a l'execució de les obres, mitjançant l'enderroc del cobert i del dipòsit d'aigua
il·legalment construïts, així com la reposició del seu terreny a seu estat inicial. SODI 34/2011.
4. Ratificar la resolució núm. 6851 de 31 de juliol de 2014, on es compareix en el recurs contenciós
administratiu de referència interposat pel procurador dels Tribunals, el Sr. Carlos Montero Reiter, en
nom de Banco Popular Español, SA., davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona
contra les resolucions números 2061 i 2062 dictades el 28 de febrer de 2014 per la tinent d'alcalde de
l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa. CORE 245/2014
5. Ratificar la Resolució núm. 6672 de 23 de juliol de 2014, on s'interposa recurs contenciós administratiu
en nom de l'Ajuntament de Terrassa contra l'Acord del Jurat d'expropiació de Catalunya, Secció de
Barcelona, de data 17 de juny de 2014 en referència a l'expedient de preu just número 11137-13
respecte de la finca del carrer de Sant Damià 255 bis. CORE
6. Acceptar el termes de la Clàusula addicional vintena al conveni de serveis establert amb el Servei
Català de la Salut, per a les prestacions i sistema de pagament de l’activitat prevista en el Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva pel període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2014,
per un import màxim de 111.088,70 €. INSU 05/2014
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
8. Acceptar la subvenció de 18.000 € atorgada pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, per activitats d’ens locals amb PLJ, Baumann Oficina Jove i BaumannLab.
INSU 14/2014
9. Donar compte de la Resolució núm. 7208 de 31 de juliol de 2014, que prorroga des de l’1 de setembre
de 2014 fins al 28 de febrer de 2015, amb l’empresa Ambitec Servicios Ambientales, S.A.U i Natural i
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Art Jardiners SL, el contracte de serveis de manteniment de zones verdes, per un import de
332.947,74 €. ECAA 74/2010
10. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.
11. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 16 de setembre 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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