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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 18 d’octubre 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 4 d’octubre de 2019 (16/2019), l’acta de la reunió
extraordinària realitzada el 08 d’octubre de 2019 (17/2019), l’acta de la reunió
extraordinària realitzada el 15 d’octubre de 2019 (18/2019).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (2 expedients: IPMA 30/2018, IPMA 507/2018).
3. Acceptació de la substitució de l'aval dipositat com a condició de llicència d'obres majors
OMOB 71/2018, per la hipoteca unilateral atorgada a favor de l'ajuntament sobre la finca
emplaçada al carrer dels Ametllers, 13. GQUO 3/2019.
4. Acceptar la cessió del negoci, del restaurant «Oblongo», en les mateixes condicions que
l’adjudicació inicial, per destinar-lo a l’activitat de bar i hostaleria, aprovada per la Junta
de Govern Local, en sessió del dia 24 d’octubre de 2014.
5. Donar compte de la resolució número 5243/2019 de 13 de juny, relativa a l’aprovació de
dos convenis de col·laboració per realitzar les obres arranjament, el manteniment i la
regulació de l’ús públic del camí que enllaça el camí de la Font del moreu amb el camí
del Torrent de Can Guitard a les Martines. MAMA 42/2019
6. Donar compte de la resolució número 6591/2019 de 12 de juliol, relativa a la pròrroga del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i els propietaris del solar en el
marc del programa d’horts urbans. MAMA 48/2016
7. Donar compte de la resolució número 6592/2019 de 12 de juliol, relativa a la pròrroga del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i els propietaris del solar en el
marc del programa d’horts urbans. MAMA 49/2016
8. Seguiment de la vaga general que ha estat convocada pel dia 18 d'octubre.
9. Propostes urgents
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10. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 16 d’octubre 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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