Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

07/2014

Data reunió:

Divendres 11d’abril 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 11 d’abril de 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 21 de març de 2014 (06/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovació de la imposició de sancions per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 535/2013, IPMA 378/2013 i IPMA 223/2013).
3.

Autoritzar la comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada a personal municipal (4 expedients).

4. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Aprovació inicial de l'expedient de declaració de parcel•la sobrera i alienació directa d'una porció de
sòl de titularitat municipal de 5,65 m² de superfície, emplaçada darrera de la finca del carrer Pardo
Bazan núm. 158. GSOL 34/2013.
6. Aprovació inicial del Projecte d'expropiació, per taxació conjunta, del bloc 7 (c. Sant Cosme 198 bis) de
l'Illa 15 del Polígon 2 de la Modificació puntual del POUM de Terrassa al barri de Ca n'Anglada. GSOL
23/2012.
7. Ratificació de la resolució núm. 1833 de data 4 de març de 2014 en què es disposa comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Terrassa de 25 d’octubre de 2013 que desestimava el recurs de reposició interposat contra l’acord
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació del Subsector 1 del Pla de millora urbana PMFRA0001, Franja Nord, de Terrassa, adoptat en data 7 de juny de 2013, acte que també s’impugna.
CORE 27/2014.
8. Ratificació de la resolució núm. 1976 de data 5 de març de 2014 en què es disposa la interposició de
recurs contenciós administratiu contra l’acord del conseller de Territori i Sostenibilitat i president de
l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual estimava
parcialment els recursos d’alçada presentats contra la resolució de data 26 de setembre de 2012 que
determinava, per una banda, que l’obligació de descontaminació de les empreses mencionades en
relació amb el carrer Gasòmetre, núm. 4, abasta únicament l’ús industrial del sòl; per altra banda, que
les tasques de descontaminació fins l’ús actual del sòl corresponen al propietari i als posseïdors, i,
finalment, desestimava les al•legacions formulades per l’Ajuntament de Terrassa. CORE 125/2014.
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9. Ratificació de la Resolució núm. 2578 de data 18 de març de 2014 en què es disposa comparèixer en
el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Terrassa de 7 de juny de 2013 d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació del
Subsector 1 del Pla de millora PM-FRA001 Franja Nord de Terrassa. CORE 381/2013.
10. Donar compte de la Resolució núm. 2447 de data 7 de març de 2014, per la qual s’accepta la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de Recurs tècnic per la realització
del Pla de prevenció a la urbanització del Molinot. Expedient GNMA 13/2013.
11. Ratificar la Resolució núm. 2403 de data 18 de març de 2014 per la qual s’aprova la sol•licitud de
subvenció per concessió directa, per un import de 42.419,00€, destinada a finançar la contractació del
suport necessari per a l’execució del projecte del programa ACTE.
12. Licitació del contracte de serveis de monitors als centres d’educació especial Fàtima, el Pi, i Somriure,
i a escoles bressol Espígol, l’Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la Casona, Coloraines,
Vallparadís i Somriures. ECAS 1586/2014.
13. Licitació del contracte de serveis de formació física continuada i ús d’instal•lacions esportives i
equipaments del cos de la Policia Municipal de Terrassa, per a les activitats de gimnàstica i
manteniment físic. ECAS 1762/2014.
14. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

15. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 8 d’abril 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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