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Junta de Govern Local
06/2018
Divendres 6 d’abril de 2018
09.30
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 6 d’abril 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 març de 2018 (05/2018).
2. Donar compte de la resolució número 1481, de 26 de febrer de 2018, que prorroga el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Associació AMPA Escola el Vapor i el propietari
d’un solar, en el marc del programa municipal pel desenvolupament d’experiències pràctiques
d’horts urbans fins el 10 de gener de 2019. Exp. MAMA 49/2013
3. Ratificar el decret número 1956, de 9 de març de 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat en nom de Banco Popular Español SA, contra una resolució en
el marc de l’expedient HADI 68/2017, per una presumpta utilització anòmala d’un habitatge. Exp.
CORE 41/2018
4. Prendre coneixement de la sol·licitud i acceptació per part de Foment de Terrassa SA, de la
subvenció de 430.550,33 € atorgada al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del
Programa “Enfeina’t” per contractar temporalment 26 persones en situació d’atur de llarga durada i
acompanyament a la inserció. Exp. FOM 5 15 2018
5. Ratificar la resolució número 2062, de 15 de febrer de 2018, que sol·licita una subvenció de
100.000,00 € a l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) per al Festival
TNT – Terrassa Noves Tendències 2018. Exp. SUBIN 30/2018
6. Donar compte de la resolució número 2445, de 23 de març de 2018, que renuncia a l’ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 4.784 € per a la realització del
projecte “Esport per prevenir el risc d’exclusió: dinamització esportiva barris Vilardell i Montserrat –
50 beques – “. Exp. SUBIN 33/2017
7. Aprovar la liquidació dels imports corresponents a pagaments de consum de llum i gas de
l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa, corresponents a l’exercici econòmic 2017. Exp. GADMI
37/2017
8. Aprovar el conveni subscrit amb el Club Natació Terrassa per a la determinació dels pagaments
dels consums corresponents a l’any 2018. Exp. GADMI 19/2018
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, 3 d’abril de 2018
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