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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 19 de gener de 2018, 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 15 de desembre de 2017 (19/2017).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (5 expedients: IPMA 447/2016, IPMA 448/2016, IPMA 373/2017, IPMA
379/2017 i IPMA 417/2017)
3. Donar compte de la resolució número 10875 del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat de 22 de desembre de 2017 per la que s'aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió dels cens municipal d’animals de companyia.
Exp. GNMA 08/2017
4. Donar compte de la resolució número 10871 de 21 de desembre del Tinent d'Alcalde de l'Àrea
de Territori i Sostenibilitat per la que s'aprova el conveni de col·laboració entre l’Entitat “Club
Agility Terrassenc”, Eco-Equip S.A.M. i l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar un programa
de voluntariat al Centre d’atenció d’animals domèstics de companyia. Exp. GNMA 09/2017
5. Ratificar la resolució número 10876, de 15 de desembre de 2017, per la que s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per realitzar una operació estadística en l’àmbit de la seguretat pública,
basada en mostres representatives de la població resident a Catalunya.
6. Donar compte de la resolució número 9807, de 14 de novembre de 2017, que aprova la minuta
del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la concessió d’una subvenció extraordinària que
permetrà realitzar un conjunt d’actuacions en instal·lacions esportives fins l’any 2019. Exp. SUBIN
53/2017
7. Donar compte del decret número 10486, de 13 de desembre de 2017, per concórrer a la
convocatòria per a la concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de reforma i
millora d’equipaments de locals.
8. Ratificar la resolució número 10927, de 24 de novembre de 2017, per la que s’aprova l’addenda
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Red de Ciudades por la Bicicleta
per al registre de bicicletes.
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9. Propostes urgents
10. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 16 de gener de 2018
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