Òrgan:
Núm. reunió:
Data reunió:
Hora Inici:
Lloc de reunió:

Junta de Govern Local
11/2019
Divendres 24 de maig de 2019
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 24 de maig 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 realitzada el 10 de maig de 2019 (10/2019).
2. Aprovació inicial del Projecte executiu del desviament del col·lector mixt de pluvials i
residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del carrer Voluntaris, a Terrassa.
COAP 41/2019
3. Aprovació inicial del Projecte de millora d'accessibilitat al barri d'Ègara. COAP 36/2019
4. Aprovar l’Acta administrativa de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Terrassa per part
de la mercantil TRASTERS SELF STORAGE III, SL, d’una finca de 283,52 m2 de
superfície emplaçada al carrer de Rosselló, número 2, per a ser destinada a vialitat.
GSOL 3/2019
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 589/2018, IPMA 784/2018,
IPMA 795/2018, i IPMA 802/2018)
6. Donar compte del decret número 4090/2019 de 3 de maig, relatiu a la sol·licitud d’una
subvenció per al Festival TNT – Terrassa Noves tendències – any 2019. SUBIN 45/2019
7. Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració "Terrassa Aposta per l’Ocupació”,
edició 2019.
8. Aprovació de la pròrroga del Protocol d'Adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais Escènics
Municipals. GADMI 26/2019
9. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar el Programa 30 Plus.
10. Acceptació dels recursos econòmics i materials atorgats per la Diputació de Barcelona,
en base al Catàleg de Serveis 2019, dels serveis de l'Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la ciutat.. GADMI 6/2019 (inclou GADMI 17/2019)
11. Propostes urgents
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12. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 21 de maig de 2019
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