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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 9 de novembre 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 19 d’octubre de 2018 (16/2018).
2. Ratificació del decret núm. 8543 de 23 d’octubre de 2018 pel qual s’acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu interposat per la Sareb, SA, en el marc de l'expedient HADI
257/2017, respecte de l'habitatge del carrer Ample, 192 de Terrassa, per la seva presumpta
utilització anòmala. CORE 374/2018
3. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del sector PM-CMO001, Can
Montllor, promoguda per la mercantil Explotaciones Can Montllor. GURB 9/2017
4. Aprovació inicial del “Projecte executiu de la rehabilitació bàsica de l’estructura i la coberta de
l’edifici de la masia de Can Parellada i edificacions annexes”. COAP 101/2018
5. Donar compte de la Resolució núm. 8867 d’11 d’octubre de 2018, relativa a l’aprovació del
conveni de col·laboració amb Creu Roja per a la gestió del Rebost. TRET 308/2018
6. Donar compte de la Resolució núm. 8868 d’11 d’octubre de 2018, relativa a l’aprovació del
conveni de col·laboració amb Creu Roja per al servei del Punt de Trobada al partit judicial de
Terrassa. TRET 309/2018
7. Donar compte del Decret núm. 8807 de 19 d’octubre de 2018, relatiu a la sol•licitud de
subvenció a la Diputació de Barcelona, per el projecte d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) de Terrassa
8. Prendre coneixement del Dictamen d’avaluació del Protocol 2017, del Contracte Programa en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
signat amb la Generalitat de Catalunya. INSU 33/2017
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí,
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Castellbisbal per a l'execució del projecte
"FentXarxa: “foment de l’ocupació sector químic, farmacèutic, plàstic i afins”
10. Propostes urgents
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11. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 6 de novembre de 2018
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