Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

07/2016

Data reunió:

Divendres 8 d’abril de 2016

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 8 d’abril de 2016, 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 l’acta de la reunió anterior realitzada el 18 de març de 2016 (06/2016).

2. Donar compte de la resolució núm. 2035, de 3 de març de 2016, que acorda prorrogar el conveni de
col·laboració en el marc del programa d’horts urbans fins el 10 de gener de 2017. Exp. MAMA 49/2013

3. Donar compte de la resolució 1815, de 7 de març de 2016, que acorda sol·licitar a la Diputació de
Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic per una actuació consistent en l’anàlisi de diòxid de
nitrogen amb tubs de difusió a l’entorn de centres educatius. Exp. GNMA 37/2015

4. Aprovar definitivament l’expedient de permuta entre l’INCASOL i l’Ajuntament de Terrassa per a
l’adquisició dels locals emplaçats a la carretera de Matadepera núm. 321 – 323 - 325 i 327 propietat de
l’Institut Català del Sòl, en contraprestació amb les finques de titularitat municipal emplaçades al carrer
Passeig i Pi i Maragall núm. 219 i 223. Exp. GSOL 89/2015

5. Aprovar inicialment el modificat de la separata 1 “Nucli exterior vertical de comunicacions a l’edifici de
l’estació de Vallparadís”. Exp. COAP 44/2014

6. Donar compte de la resolució núm. 2228, de 21 de març de 2016, que aprova la proposta de conveni
entre l’Ajuntament de Terrassa i “CTGV TERRASSA SLU” per a l’execució i finançament de les mesures de
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’un nou establiment comercial a Terrassa situat al sector AT2
Montserrat. Exp. EGAT 02/2016

7. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 507/2014, IPMA 80/2015, IPMA 506/2015, IPMA 666/2015 i
IPMA 724/2015)

8. Propostes urgents

9. Torn obert de paraules
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Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 5 d’abril de 2016
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