Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

10/2017

Data reunió:

Divendres 23 de juny de 2017

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 23 de juny de 2017, a les 09.30 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 l’acta de la reunió anterior realitzada el 9 de juny de 2017 (09/2017).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (21 expedients: IPMA 256/2016, IPMA 266/2016, IPMA 278/2016, IPMA 318/2016,
IPMA 357/2016, IPMA 402/2016, IPMA 452/2016, IPMA 473/2016, IPMA 503/2016, IPMA 588/2016, IPMA
590/2016, IPMA 611/2016, IPMA 612/2016, IPMA 648/2016, IPMA 672/2016, IPMA 685/2016, IPMA
706/2016, IPMA 811/2016, IPMA 846/2016, IPMA 918/2016 i IPMA 999/2016)
3. Aprovar la memòria valorada de l’adequació del paviment asfàltic del carrer Colom entre Av. Tèxtil i
carrer Albert Einstein. Exp. COAP 32/2017
4. Aprovar la memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat. Exp.
COAP 55/2017
5. Donar compte de la resolució núm. 4743, de 24 de maig de 2017, que aprova la Instrucció de Serveis per
a la gradació de les sancions corresponents a la infracció molt greu per mantenir la desocupació injustificada
d’un habitatge. Exp. GURB 07/2017
6. Donar compte de la resolució núm. 4742, de 24 de maig de 2017, que aprova l’actualització dels imports
continguts a la Instrucció de Serveis sobre les multes coercitives relatives als expedients per la utilització
anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada. Exp. GURB 08/2017
7. Aprovar inicialment el Projecte de Taxació conjunta per a l’expropiació dels béns i drets afectats per la
Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del Polígon 2 de Ca N’anglada. Exp. GSOL 05/2017
8. Acceptar ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla Xarxa de governs locals 2016-2019 de l’Àrea 3 de Drets Socials i Serveis a les Persones.
Exp. INSU 03/2017
9. Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a Entitat col·laboradora per al
curs 2017-2018, en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar, d'acord
a la delegació de competències que el departament d'Ensenyament va fer al CCVOC per aquest concepte.
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10. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Entitat de Conservació del Polígon
Industrial “Els Bellots” per un període de dos anys.
11. Propostes urgents
12. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 20 de juny de 2017
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