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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 22 de juny de 2018, a les 9.30 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 8 de juny de 2018 (10/2018).
2. Requerir al propietari de la finca ubicada al carrer del Romaní que presenti el full d’apreuament
de la finca afectada d'expropiació amb la qualificació de verd urbà. Exp. GSOL 6/2016
3. Requerir al propietari de la finca ubicada al carrer del Gerani que presenti el full d’apreuament
de la finca afectada d'expropiació amb la qualificació de verd urbà. Exp. GSOL 7/2016
4. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del PA-COL082 Carrer Colom, 28 de Terrassa.
Exp. COAP 66/2018
5. Aprovar la memòria valorada de conservació de ferms de diferents carrers de la ciutat. Exp.
COAP 67/2018
6. Ratificar el decret número 4889, de 4 de juny del 2018, per comparèixer en el recurs contenciós
administratiu interposat contra la resolució número 9606 de 30 d’octubre del 2017, en el marc de
l’expedient Hadi 123/17 per la presumpta utilització anòmala d’un habitatge del carrer Albinyana
de Terrassa. Exp. CORE 187/2018
7. Ratificar el decret número 4398, de 22 de maig del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra les resolucions número 8383 i 6505 de 29 de setembre
del 2017 i 19 de juliol del 2017, respectivament, en el marc de l’expedient Hadi 720/13 per la
presumpta utilització anòmala d’un habitatge al carrer Ample de Terrassa. Exp. CORE 134/2018
8. Ratificar el decret número 4397, de 22 de maig del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució número 981 de 8 de febrer del 2018, en el
marc de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística Sodi 1/2015, respecte de les obres
il·legals realitzades a la parcel·la rústega del polígon 9 de Terrassa, classificada com a sòl no
urbanitzable d’especial protecció. Exp. CORE 132/2018
9. Donar compte de la resolució número 2978, de 13 d’abril del 2018, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’entitat “Progat”, Eco-Equip SAM i l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar i
dur a terme un programa de control de gats de carrer i pel foment de les adopcions d’animals del
CAAD. Exp. GNMA 3/2018
10. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (13 expedients: IPMA 193/2015, IPMA 539/2017, IPMA 580/2017, IPMA
584/2017, IPMA 586/2017, IPMA 587/2017, IPMA 594/2017, IPMA 609/2017, IPMA 695/2017,
IPMA 780/2017, IPMA 16/2018, IPMA 92/2018 i IPMA 123/2018)
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11. Aprovar l’acceptació de l’atorgament de la Diputació de Barcelona d’ajuts econòmics per
activitats i serveis del Pla de “Xarxa de governs Locals” 2016-2019, incloses al Catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals 2018, per un import global de 314.573,00 €. Exp. 05_24/2018
12. Acceptar l’ajut de 422.054,07 € corresponent al Programa complementari per a la garantia del
benestar social de la Diputació de Barcelona. Exp. INSU 35/2018
13. Ratificar la resolució que sol·licita a l’Agència Catalana de la Joventut un ajut de 60.000,00 €
per a l’adquisició del mobiliari i dels elements auxiliars necessaris per equipar les habitacions de
l’alberg d’acord amb els estàndards establerts per Xanascat. Exp. INSU 38/2018
14. Ratificar la resolució que aprova l’addenda de continuïtat del contracte d’arrendament del
local situat al carrer Pare Llaurador nº 266-270 de Terrassa, entre LEXAUDIT CONCURSAL, SLP,
administrador concursal de la Societat Esquemes i Detalls S.L. amb NIF B-61733523 i
l’Ajuntament de Terrassa, per un període de 2 anys. Exp. GESAD 50/2018
15. Ratificar la resolució número 5202, de 7 de juny del 2018, que accepta la subvenció de
347.562,26 € a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per al “Festival TNT – Terrassa Noves Tendències- 2018”. Exp. SUBIN
46/2018
16. Propostes urgents
17. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 19 de juny de 2018
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