Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

02/2017

Data reunió:

Divendres 3 de febrer 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 3 de febrer 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 20 de gener de 2017 (01/2017).
2. Ratificar la resolució núm. 311, de 10 de gener de 2017, que accepta l’ajut econòmic per al “Foment de
l’accessibilitat”, de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, per un import total de 73.729,68 €,
destinat als municipis de la demarcació de Barcelona menors de 300.000 habitants, en el marc del Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”.
3. Donar compte de la resolució núm. 197, de 10 de gener de 2017, per la que es prorroga el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació AMPA Escola el Vapor (arrendatària del solar) i el propietari del
solar, en el marc del programa municipal pel desenvolupament d’experiències pràctiques d’horts urbans fins
el 10 de gener de 2018. Exp. MAMA 49/2013
4. Donar compte de la resolució núm. 339, de 19 de gener de 2017, que declara l’extinció del conveni de
col·laboració entre l’entitat SEMBRANT CIUTAT i els titulars del solar ubicat al c. Vinaròs amb l’Ajuntament
de Terrassa per a la realització d’un hort urbà en aquest solar. Exp. MAMA 57/2013
5. Ratificar la resolució núm. 526, de 16 de gener de 2017, que accepta la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Terrassa, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte de fomentar les programacions d’Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars en els municipis
de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa “Anem al Teatre”, per al curs escolar
2016-2017.
6. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, tram entre Pare Font i Roger
de Llúria (PM-NDT-069), i el seu projecte d’enderrocs COAP 36/2011.
7. Aprovar el “Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la
Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comptat”. Exp. COAP 31/2011
8. Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria del “Catàleg de Serveis de l’any 2017” del Pla de
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per un import total de 269.858,70 €.
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, 31 de gener de 2017

2

