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Junta de Govern Local
18/2018
Divendres 23 de novembre 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 23 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 9 de novembre de 2018 (17/2018).
2. Ratificació del decret núm. 8822 de 30 d’octubre de 2018 que acorda comparèixer en el
recurs contenciós administratiu CORE 355/2018, en el marc de l'expedient de protecció de la
legalitat urbanística SODI 47/2012 i en referència a les obres il·legalitzables realitzades a la
parcel·la 64 del polígon 6 de Terrassa.
3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (11 expedients: IPMA 73/2018, IPMA 1/2018, IPMA 255/2018, IPMA
292/2018, IPMA 397/2018, IPMA 347/2018, IPMA 304/2018, IPMA 325/2018, IPMA 225/2018,
IPMA 274/2018, IPMA 256/2018)
4. Aprovar l'acceptació de l'ajut 2019 en el marc del Programa complementari de suport integral
al desenvolupament local.
5. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Club Natació Terrassa per les actuacions de
millora de la infraestructura de les instal·lacions esportives municipals que gestiona l’entitat a
l’Àrea Olímpica municipal. ESSB 78/2018
6. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
per part de Foment de Terrassa, SA, amb l’objectiu de executar el Programa Treball i Formació
2018.
7. Propostes urgents
8. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 20 de novembre de 2018
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