Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

05/2014

Data reunió:

Divendres 7 de març 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 7 de març 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 febrer de 2014 (04/2014).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Desestimar recurs interposat, contra l’acord d’imposició de sanció per infracció de normativa de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. IPMA 587/2013.
3. Aprovar la proposta de nou conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Matadepera i l’Ajuntament
de Terrassa, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, per la gestió dels serveis de recollida i
tractament dels residus municipals d’origen domèstic i neteja viària. GNMA 11/2014.
4. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
5. Ratificar la Resolució núm.1621 de data 12 de febrer de 2014 per la qual s’accepta la subvenció de
34.173,00 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per a programes de prevenció de
les drogodependències 2014, Servei de Salut Comunitària. INSU 28/2013.
6. Autorització per l’aixecament registral de les càrregues urbanístiques que graven les finques incloses
dins l'àmbit del Projecte de Reparcel•lació de Font de l’Espardenyera. GURB 4/2014.
7. Aprovació de la proposta d’Acta Administrativa per a la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament d’una
porció de sòl de 687,96 m² de la finca emplaçada al carrer Colom 606, destinada a complement de
vialitat (Clau P-10). GSOL 1/2014.
8. Ratificar la Resolució núm. 1499 de data 20 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori per la que es disposa comparèixer en el recurs contenciós
administratiu núm. 490/13, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona,
contra la desestimació del recurs de reposició presentat el dia 30 d'octubre de 2013, contra la
resolució que desestimava les al•legacions formulades, ratificant-se el requeriment de procedir a
netejar l’interior del solar emplaçat a la Rambla de Francesc Macià núm. 20 . CORE 490/2013.
9. Ratificar la resolució núm.1500 de data 20 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori per la que es disposa comparèixer en el recurs contenciós
administratiu núm. 24/14, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
contra la desestimació de la sol•licitud de revisió de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte
de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació del Passeig Ponent PA-PON016. CORE 24/2014.
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10. Donar compte de la Resolució núm.1171 de data 23 de gener de 2014 de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Planificació Urbanística i Territori per la que s’aprova la Instrucció de serveis per a l’aplicació de les
multes coercitives previstes a l’article 113 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
relatives als expedients per utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació
permanent i injustificada per un termini de més de dos anys (HADI) . GURB 22/2013.
11. Donar compte de la Resolució núm.1508 de data 17 de febrer de 2014 de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Planificació Urbanística i Territori per la que s’aprova el “Programa d’inspeccions d’habitatges
desocupats injustificadament (HADI) 2013-2014”. GURB 23/2013.
12. No condonar deute derivat de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, per no haver realitzat l’actuació cívica substitutòria. IPMA 701/2011.
13. Licitació serveis d'impressió de notificacions municipals. ECAS 980/2014.
14. Prendre coneixement de l’acceptació per part de Foment de Terrassa, SA de la subvenció de
788.036,01 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Programa Mixt
Treball i Formació.
15. Sol•licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per al projecte Àgora Terrassa: Eixos i Diàlegs.
16. Sol•licitar a l’Excma. Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, el suport econòmic, tècnic i recursos material per al projecte Actuacions Pla de Sensibilització
“Terrassa Solidària 2014”.
17. PROPOSTES URGENTS ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
18. TORN OBERT DE PARAULES

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 4 de març 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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