Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

06/2015

Data reunió:

Divendres 20 de març de 2015

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 març de 2015, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern d'aquest Ajuntament.
Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l'acta de la reunió anterior realitzada en data 6 de març de 2015 (05/2015).

ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la compareixença en recursos contenciosos administratius interposats contra requeriments
d’ocupació d’habitatges, un cop detectades utilitzacions anòmales i l’incompliment de la funció social
dels mateixos. (2 expedients: HADI 380/13 - CORE 472/2014-H i HADI 447/13 - CORE 30/2015)
3. Aprovar la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. IPMA 625/2015
4. Condonar els deutes pendents de pagament per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, un cop realitzada l’actuació cívica substitutòria satisfactòriament.
(3 expedients: IPMA 123/2013, IPMA 285/2013 i IPMA 609/2013)
5. Inadmetre el recurs de reposició interposat extemporàniament contra la resolució que imposava la
sanció per infracció de la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
confirmar la sanció imposada. IPMA 378/2013
6. Estimar el recurs de reposició presentat, retrotraient el procediment al moment abans de la resolució
definitiva, desestimant les al·legacions presentades i requerint a propietària i arrendatari per tal que
enderroquin les obres il·legals realitzades al carrer de Can Sant Feliu. SODI 33/2014
7. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
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ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

8. Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Joaquim Vayreda, a
l’entitat Xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa, per a la constitució d’un hort urbà pel termini de dos
anys prorrogable a dos més. MAMA 102/2014
9. Atorgar una llicència d’ocupació temporal del solar municipal situat al carrer Joaquim Vayreda, a
l’entitat Asociación La Fuente, per a la constitució d’un hort urbà pel termini de dos anys prorrogable a
dos més. MAMA 25/2015
10. Aprovar definitivament la substitució de la modalitat d’execució de reparcel·lació per compensació
bàsica prevista al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i al Pla de Millora Urbana de
Remodelació “PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia”, per la de cooperació. GURB 19/2014
11. Aprovar inicialment el canvi de modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica prevista al
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per a la cooperació, dins el sistema d’actuació per
reparcel·lació de l’àmbit Polígon d’Actuació “PA-GAS 004”. GURB 20/2014
12. Ratificar el decret núm. 1962 de 2 de març de 2015, que aprova el protocol “Pacte de Promoció
Industrial de Terrassa”, signat entre l’Ajuntament de Terrassa, la CECOT, la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa, l’UGT del Vallès Occidental i CCOO del Vallès Occidental.
13. Acceptar de la Diputació de Barcelona el recurs consistent en ajuts econòmics per a ens locals, en el
marc del Programa complementari de finançament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al
curs 2013-14.
14. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment del programari CITRIX XENDESKTOP.
ECAS 1106/2015
15. Aprovar l’expedient de licitació de l’acord marc de serveis de procuradoria en els Jutjats i Tribunals del
Partit Judicial de Barcelona. ECAS 1172/2015
16. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de carburant i altres
productes d’automoció dins del terme municipal de Terrassa, per als vehicles adscrits als diferents
serveis de l’Ajuntament de Terrassa, i a les societats municipals que, amb posterioritat a la seva
adjudicació, acordin adherir-s’hi. ECAU 1221/2015
17. Aprovar l’expedient per adjudicar el contracte d’arrendament, mitjançant concurs, per a ús d’activitat,
2
de la finca de 991 m de superfície, de titularitat municipal, emplaçada a Rubí, al Passeig de Francesc
de Gràcia, núm. 26. ECAS 2/2015
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18. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE - PRESIDENT.

19. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 17 de març de 2015

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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