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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 16 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 2 de març de 2018 (04/2018).
2. Ratificar el decret número 1221, de 15 de febrer de 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat en el marc dels expedients del servei de Gestió Urbanística,
HADIS 64/2017, 65/2017, 109/2017 i 110/2017 per la presumpta utilització anòmala de les
vivendes. Exp. CORE 22/2018
3. Ratificar el decret número 1222, de 15 de febrer de 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat en el marc dels expedients del servei de Gestió Urbanística,
HADIS 112/2017, 113/2017, 115/2017, 118/2017 i 123/2017 per la presumpta utilització anòmala
de les vivendes. Exp. CORE 27/2018
4. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’accessibilitat de l’edifici consistorial de l’Ajuntament
de Terrassa” amb un pressupost de contractació més IVA de 416.335,93 € i un termini d’execució
de les obres de sis mesos. Exp. COAP 16/2018
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (11 expedients: IPMA 706/2014, IPMA 750/2016, IPMA 88/2017, IPMA
393/2017, IPMA 409/2017, IPMA 487/2017, IPMA 555/2017, IPMA 577/2017, IPMA 593/2017,
IPMA 615/2017 i IPMA 699/2017)
6. Aprovar la "Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la
ciutat”. Exp. COAP 7/2018
7. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de millores i reparacions de la pista
d’atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa” a Terrassa. Exp. COAP 11/2018
8. Ratificar el decret número 1507, de 2 de febrer de 2018, que accepta de la Diputació de
Barcelona un increment de la subvenció per al Projecte d’Orientació a les Transicions Educatives,
dintre del Programa Complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018, per un
import de 1.004,06 €.
9. Propostes urgents
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10. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 13 de març de 2018
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