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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 22 de febrer de 2019, 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 febrer de 2019 (3/2019).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 79/2018, IPMA 171/2018,
IPMA 367/2018, IPMA 101/2018)
3. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA-COL028 carrer Colom, 28. COAP
66/2018
4. Donar compte resolució núm. 10551/2018 de 21 de desembre, relativa a l’acord de no
prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en
matèria de gestió dels cens municipal d’animals de companyia. GNMA 8/2017.
5. Aprovació de la subdivisió de la fase 2 del «Projecte executiu de rehabilitació de les
llanternes de la sala Muncunill», en fase 2.1 i fase 2.2. COAP 12/2018
6. Donar compte del decret núm. 1182/2019 de 29 de gener, relatiu a la sol·licitud de
recursos econòmics, tècnics i/o materials a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per a projectes de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat. GADMI 6/2019
7. Aprovar la pròrroga de l’adhesió al programa Servei Local Teleassistència, de la
Diputació de Barcelona i de la contractació de l’empresa adjudicatària, pels anys 2019 i
2020. GESAD 23/2019
8. Prendre coneixement de l'acceptació de la subvenció "Programa Treball i Formació", al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per part de Foment de Terrassa, SA.
9. Propostes urgents
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10. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 19 de febrer de 2019
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