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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 2 de març 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 16 de febrer de 2018 (03/2018).
2. Aprovar la proposta de conveni a subscriure amb la Diòcesi de Terrassa per a l’adquisició per
cessió del dret d’ús dels espais lliures annexos a l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser
de Les Fonts de Terrassa. Exp. GSOL 18/2016
3. Aprovar inicialment l’“Actualització del Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de
Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)”. Exp. COAP 127/2017
4. Aprovar el “Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa”.
Exp. COAP 08/2018
5. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill”.
Exp. COAP 12/2018
6. Prendre coneixement de la sol·licitud i acceptació per part de Foment de Terrassa, SA, de la
subvenció de 264.000 € atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant resolució de
data 5 de febrer de 2018, per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves amb
l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 joves de Terrassa en empreses del municipi. Exp.
FOM 5_12-2018
7. Aprovar el projecte i la sol•licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, en la seva línia de
suport a plans integrals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb el
que estableix el Programa complementari de modernització de polígons, per un import de
1.700.000 €. Exp. PIN 5_11-2018
8. Ratificar la resolució número 1244, de 29 de desembre de 2017, que atorga una subvenció de
180.000 € a la Diòcesi de Terrassa, per al projecte seleccionat al procés participatiu PAM,
Adequació del Centre Obert Grup de Colònies Ca n’Anglada consistent en les obres de millora
contra incendis i supressió de barreres per adequar les instal·lacions a la normativa vigent i a la
millora del benestar dels infants. Exp. TRET 27/2017
9. Ratificar la resolució número 1129, de 6 de febrer de 2018, que atorga a l’entitat Amics de les
Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, un ajut econòmic de concessió directa per import de 90.000
€, en concepte del 37è Festival de Jazz de Terrassa i la temporada estable de la Nova Jazz Cava
2018. Exp. CUSB 03/2018
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10. Destinar 252.800 € com a inversió del pressupost municipal en els projectes i actuacions que
han obtingut més suports dins del procés de participació per a l’elaboració dels Plans d'Acció
Municipal.
11. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa dels anys 2012 i 2016.
12. Propostes urgents
13. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 27 de febrer de 2018
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