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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 21 de setembre 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 7 de setembre de 2018 (13/2018).
2. Donar compte del Decret núm. 6277 de data 19 de juliol pel que s’aprova definitivament el
projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa. COAP
39/2018
3. Ratificació de la Resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat núm. 6372
de data 23/07/2018, per la qual es disposa el retorn a la TGSS del dret d'ús del solar de 2000 m2
situat al sector de Can Roca II. GSOL 11/2016
4. Ratificació de la Resolució del Regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil núm. 6587
de data 27 de juliol de 2018 per la que s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Terrassa, la Diputació de Barcelona i Agrupació Defensa Forestal Terrassa per al
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de
prevenció d'incendis forestals
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (8 expedients: IPMA 192/2015, IPMA 412/2017, IPMA 420/2017, IPMA
6/2018, IPMA 11/2018, IPMA 41/2018, IPMA 97/2018, IPMA 189/2018)
6. Aprovació del conveni per a la gestió de la subvenció atorgada per a l’adequació del Centre
Obert Ca n’Anglada . TRET 27/2017
7. Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i
Família, per a la contractació de 2 agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde
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Alfredo Vega López
Terrassa, 18 de setembre de 2018
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