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Data reunió:
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Junta de Govern Local
15/2019
Divendres 20 de setembre de 2019
09.30
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 setembre de 2019, 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 són els que figuren en el
següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 6 de setembre de 2019 (14/2019).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o
privades. (4 expedients).
3. Aprovar la imposició de sancions per infraccions de la normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (15 expedients).
ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT
4. Aprovar el projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions
d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Intervencions en quadres de comandament.
COAP 80/2019.
5. Aprovar el projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions
d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Substitució de lluminàries en barris (2a part).
COAP 82/2019.
6. Aprovació de la garantia constituïda per la mercantil Distrito Inversión Óptima, SL,
propietària majoritaria de la Junta de Compensació de l’àmbit del PAU 1 del Pla de
Millora Urbana Rambleta del Pare Alegre PM-RPA035, per garantir el 12% del valor de
les obres d’urbanització de l’àmbit. GQUO 2/2019.
7. Aprovar la proposta de suspensió de tramitacions i llicències a l’àmbit del Pla de Millora
Urbana de Sant Pere de Les Fonts, PM-STP001 i finques colindants PLPG 5.
8. Prendre coneixement del dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau
de compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del Contracte
programa 2018. INSU 39/2019.
9. Propostes urgents
10. Torn obert de paraules
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Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 17 de setembre de 2019

(*)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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