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Data reunió:
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Junta de Govern Local
12/2018
Divendres 13 de juliol 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 13 de juliol 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 22 de juny de 2018 (11/2018).
2. Aprovar definitivament el “Projecte bàsic d’execució de millores i reparacions de la pista
d’atletisme de la zona esportiva municipal Can Jofresa a Terrassa”. Exp. COAP 11/2018
3. Aprovar definitivament el “Projecte de millora de la urbanització del Passeig central de
l’avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a Terrassa”. Exp.
COAP 24/2018
4. Ratificar el decret número 5231, de 14 de juny del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució número 9604 de 30 d’octubre del 2017, en
el marc de l’expedient Hadi 118/17 per la presumpta utilització anòmala d’un habitatge de la
carretera Matadepera de Terrassa. Exp. CORE 189/2018
5. Ratificar el decret número 5230, de 14 de juny del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució número 1095 de 26 de gener del 2015, en
el marc de l’expedient Hadi 720/13 per la presumpta utilització anòmala d’un habitatge del carrer
Ample de Terrassa. Exp. CORE 462/2017
6. Ratificar el decret número 5416, de 20 de juny del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució número 9601 de 30 d’octubre del 2017, en
el marc de l’expedient Hadi 115/17 per la presumpta utilització anòmala d’un habitatge de la
carretera Matadepera de Terrassa. Exp. CORE 179/2018
7. Ratificar el decret número 5489, de 20 de juny del 2018, per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució número 9599 de 30 d’octubre del 2017, en
el marc de l’expedient Hadi 113/17 per la presumpta utilització anòmala d’un habitatge del carrer
Sant Damià de Terrassa. Exp. CORE 191/2018
8. Aprovar la proposta de conveni de mutu acord per l’adquisició mitjançant permuta de la finca
situada al número 13 del Raval de Montserrat propietat de la Fundació Institut Industrial i
Comercial qualificada d’equipament cultural (clau E.7), a canvi de la finca de titularitat municipal
emplaçada al carrer Marconi número 217 qualificada d’ús industrial. Exp. GSOL 05/2018
9. Donar compte de la resolució número 4983, de 6 de juny de 2018, que aprova el conveni de
col·laboració entre l’entitat Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), i
l’Ajuntament de Terrassa per desenvolupar un programa de voluntariat al bosc de la finca de
Torrebonica. Exp. GNMA 04/2018
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10. Donar compte de la resolució número 5337, de 18 de juny de 2018, que prorroga el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els propietaris del solar i l’associació El Boixac
en el marc del programa d’horts urbans. Exp. MAMA 48/2016
11. Donar compte de la resolució número 5338, de 18 de juny de 2018, que prorroga el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els propietaris del solar i l’entitat Amb Arrels, en
el marc del programa d’horts urbans. Exp. MAMA 49/2016
12. Donar compte de la resolució número 5764, de 29 de juny de 2018, que aprova el
Reglament Intern de Projectes de Valor per Terrassa com a iniciativa de mediació financera de
suport a la creació i consolidació de projectes empresarials. Exp. INV 10-03/2018
13. Acceptar els suports econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona per als projectes que
gestionen els serveis de Ciutadania i Polítiques d’Habitatge de l’Àrea 3. Exp. INSU 03/2018
14. Donar compte del decret número 4980, de 28 de maig de 2018, que aprova l’acceptació dels
complements de preacords per les actuacions “Plaça i equipament a la Maurina” i “Talús Ronda
de Ponent”, concedits per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del
“Pla Xarxes de Governs Locals 2016 – 2019”.
15. Donar compte del decret número 5815, de 25 de juny de 2018, que accepta parcialment la
concessió de l’ajut atorgat en el marc del Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local per un import de 286.000 € corresponent a l’anualitat 2018, i aplicar-lo a
l’actuació “Talús Ronda de Ponent”.
16. Propostes urgents
17. Torn obert de paraules

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

Alfredo Vega López
Terrassa, 10 de juliol de 2018
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