Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

07/2017

Data reunió:

Divendres 21 d’abril de 2017

Hora Inici:

09.30

Lloc de reunió:

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 21 d’abril de 2017, a les 09.30 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 7 d’abril de 2017 (06/2017).
2. Aprovar inicialment el “Pla Urbanístic per a la regulació de les condicions d’emplaçament de les
associacions cannàbiques i dels clubs socials”. Exp. PLPG 01/2017
3. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. Exp. IPMA 772/2015
4. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Barberà del
Vallès amb l’objectiu d’establir els compromisos adquirits en la sol·licitud conjunta presentada i atorgada per
la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Foment de l’ocupació a la indústria del
sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins”.
5. Acceptar l’ajut d’1.764.326,90 €, atorgat per la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació
del programa complementari de foment de l’ocupació local així com els termes que regiran la seva
concessió i les condicions per a la seva execució.
6. Liquidar els imports corresponents a pagaments de llum i gas de l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa
corresponents a l’exercici econòmic 2016, per part del Club Natació Terrassa. Exp. GADMI 52/2016
7. Propostes urgents
8. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 18 d’abril de 2017
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