Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

11/2017

Data reunió:

Divendres 14 de juliol 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 14 de juliol 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 23 de juny de 2017 (10/2017).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (18 expedients: IPMA 226/2016, IPMA 375/2016, IPMA 447/2016, IPMA 448/2016,
IPMA 472/2016, IPMA 507/2016, IPMA 585/2016, IPMA 691/2016, IPMA 712/2016, IPMA 714/2016, IPMA
731/2016, IPMA 749/2016, IPMA 852/2016, IPMA 912/2016, IPMA 928/2016, IPMA 994/2016, IPMA 9/2017
i IPMA 57/2017)
3. Iniciar les actuacions per a l'expropiació de la finca emplaçada al carrer del Romaní número 56 (Les
Fonts), qualificada de verd urbà, clau P.3 Exp. GSOL 6/2016
4. Iniciar les actuacions per a l'expropiació de la finca emplaçada al carrer del Gerani número 2 (Les Fonts),
qualificada de verd urbà, clau P.3 Exp. GSOL 7/2016
5. Donar compte de la resolució número 5319, de 6 de juny de 2017, que modifica la resolució número
4627, de 16 de maig de 2017, per dos errors materials en els punts primer i tercer de la part resolutiva. Exp.
GESAD 27/2017
6. Donar compte del decret número 5664, de 12 de juny de 2017, que aprova la sol·licitud de la candidatura
de la ciutat de Terrassa a “I-capital” Premi a la Capital Europea de la innovació 2017”. Exp. SUBIN 51/2017
7. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de
Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions per a la minimització del risc d’inundació a les rieres del
Palau i de les Arenes de Terrassa. Exp. EGAT 4/2017
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 11 de juliol de 2017
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