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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 22 d'octubre de 2021, a les 11.00 hores del matí, a la
Sala de Presidència d'aquest Ajuntament, i que tindrà el caràcter de pública pel que fa a les
decisions relatives a les atribucions delegades pel 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 dia 17 de setembre de 2021(17/2021).
ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (8 expedients)
ATRIBUCIONS DELEGADES DE l'ALCALDE-PRESIDENT
3. Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc, des del carrer la
Rutlla fins a la carretera de Montcada, a Terrassa.
4. Aprovació inicial del Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i
durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa.
5. Donar compte dels Decrets de data 27 i 29 de setembre de 2021, relatius a sol·licituds de
subvenció al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dins la primera
convocatòria del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible el transport urbà, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, per l'execució dels projectes LA REVOLUCIÓ
VERDA, i ACCELEREM LA REVOLUCIÓ VERDA.
6. Aprovació del Text refós del Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana del sector
Roc Blanc (PM-RBL001).
7. Aprovació inicial del canvi de la modalitat d’execució de reparcel·lació per compensació
bàsica del PA-GER001, Germà Joaquim, per la modalitat de cooperació, a l'àmbit de sòl
urbà no consolidat PA-GER001, que inclou les parcel·les situades dins el sector delimitat
pels carrers Germà Joaquim i Bages.
8. Aprovació inicial de l'actualització del Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació del
carrer Gasòmetre, 4, PA-GAS004, de Terrassa.
9. Aprovació del document d'operacions jurídiques complementàries del Projecte de
Reparcel·lació del Pla Parcial PP-CCO001, Can Colomer-Torrent Mitger.
10. Donar compte del decret de data 5 d’octubre de 2021, per l'aprovació de la signatura de
l'addenda COVID-4 al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
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Famílies i l'Ajuntament de Terrassa en matèria de serveis socials, altres programes i
serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant
l’exercici 2021, i acceptació de l'aportació econòmica.
11. Acceptar la subvenció rebuda del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal.
12. Donar compte del Decret de data 29 de setembre de 2021, relatiu a la sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Barcelona per a les obres de remodelació de l'Estadi Olímpic
per al Mundial d'Hoquei herba femení any 2022.
13. Donar compte dels Decrets de data 30 setembre de 2021, relatius a la sol·licitud de
subvenció al Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme, pel suport a mercats, zones urbanes
comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, dels fons europeus Next Generation, per la
realització del projecte Terrassa i els seus mercats: una aposta per la innovació i la
sostenibilitat.
14. Alienació onerosa mitjançant subhasta pública del bé patrimonial situat al carrer Plana de
Can Bertran, núm 44 de Rubí, propietat de l’Ajuntament de Terrassa.
15. Propostes urgents
16. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 20 d'octubre de 2021

(*)NOTA: segons el previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.
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