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CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió de caràcter ORDINARI, de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es
realitzarà el proper divendres 10 de maig de 2019, a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Govern
d'aquest Ajuntament. La reunió tindrà caràcter públic en el moment de tractar assumptes que es
coneguin per delegació del Ple municipal. Els assumptes a tractar són els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar les actes de les reunions realitzades el 12 d’abril i 29 d’abril de 2019 (8/2019) i
(9/2019) respectivament.
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (3 expedients: IPMA 773/2017, IPMA 482/2018, i
IPMA 505/2018)
3. Aprovació inicial del projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU 1 del PMRPA035 i projecte bàsic d'urbanització del PAU 2 dels sòls privats de servitud pública de
l'àmbit dels dos polígons, a Terrassa. GPUR 1/2019
4. Ratificació del decret núm. 3359/2019 de 15 d’abril que acorda comparèixer en el recurs
contenciós administratiu CORE 49/2019 B interposat en el marc de l’expedient ONOB
103/2018, respecte el tancament de la parcel·la ubicada entre els carrers de Iugoslàvia,
Suècia i Romania (Illa 10) i la retirada de mobiliari urbà. CORE 49/2019 B
5. Ratificació del decret núm. 3360/2019 de 15 d’abril que acorda comparèixer en el recurs
contenciós administratiu CORE 72/2019 B interposat en el marc de l'expedient de
protecció de la legalitat urbanística Sodi 55/2007, respecte l’habitatge emplaçat al carrer
de Prat de la Riba núm. 146, de Terrassa. CORE 72/2019 B
6. Ratificació del decret núm. 3062/2019 de 5 d’abril que acorda interrompre la presentació
i la tramitació dels recursos de cassació contra les sentències dictades per la Secció
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc dels expedients per utilització anòmala d'habitatges. Egen 1/2019
7. Propostes urgents
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8. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 7 de maig de 2019
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