Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

04/2014

Data reunió:

Divendres 21 de febrer 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 21 de febrer 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 7 de febrer de 2014 (03/2014).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Requerir per a que procedeixin a l enderroc de les obres executades en la finca emplaçada al carrer
Dos de Maig, núm. 53, que són il·legalitzables. SODI 39/2013.
3.

Desestimar les al legacions presentades i imposar una sanció de cinc-cents euros per portar un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió en data 22/10/13. IPMA
609/2013.

4. Aprovar l expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant rènting,
sense opció de compra, durant 60 mesos, d ordinadors de sobretaula. ECAU 818/2014.
5. Concessió de l ús privatiu d una porció de domini públic situada a la plaça de Ricard Camí, per a
destinar-lo a l activitat de bar i hostaleria. ECAS-00634/2014.
6. Formular requeriment previ contra l'acord de distribució als municipis de Catalunya de la participació
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya.
7. Aprovar les condicions de prestació del servei, incloses en el contracte del servei de Transport Públic
Urbà de Viatgers de Terrassa entre l Ajuntament de Terrassa i Transports Municipals d Egara, SA, per
al període comprès entre l 1 de gener i el 31 de maig de 2014, segons la pròrroga del contracte
aprovada per la Junta de Govern Local de data 25 d octubre de 2013.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L ALCALDE-PRESIDENT
8. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de
Reparcel·lació de la Franja Nord, PM-FRA001, Subsector 1. GSOL 14/2012.
9. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació PA-CGU001 Can Guitard COAP
7/2012.
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10. Donar compte del contingut de la resolució 439 de data 20 de gener de 2014 , on es dissolt la
Comissió de seguiment de la implantació del nou model de gestió de residus de la ciutat de Terrassa i
transferir les seves funcions a la Taula de prevenció i gestió de residus del Consell Municipal de Medi
Ambient. RSMA 8/2004.
11. Aprovar la cessió d un solar a l Associació de Veïns de Torressana per un projecte d hort urbà, i la
inversió per a les obres d adequació del solar. MAMA 53/2013.
12. Licitació de les assegurances municipals. ECAS 641/2014.
13.PROPOSTES URGENTS
14.TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 18 de febrer 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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