Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

09/2017

Data reunió:

Divendres 9 de juny 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 9 de juny 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 19 de maig de 2017 (08/2017).
2. Ratificar la resolució número 4394, d’11 de maig de 2017, que aprova sol·licitar una subvenció de
concessió directa amb concurrència, a la Diputació de Barcelona , per finançar les despeses derivades del
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017.
3. Ratificar la resolució núm. 4584, de 16 de maig de 2017, que sol·licita al Departament d’Ensenyament
una subvenció, exclosa de concurrència, destinada al funcionament de les Escoles de Música de les
corporacions locals per al curs escolar 2015-2016.
4. Acceptar l’ajut de 426.555,71 € corresponent al “Programa complementari per a la garantia del benestar
social” de la Diputació de Barcelona. Exp. INSU 32/2017
5. Ratificar la resolució núm. 4627, de 16 de maig de 2017, que aprova l’addenda de continuïtat del
contracte d’arrendament del local situat al carrer Pare Llaurador núm. 266 – 270 de Terrassa, entre la
Societat Esquemes i Detalls SL i l’Ajuntament de Terrassa, per un període d’un any des de la seva signatura
l’11 de maig de 2017. Exp. GESAD 27/2017
6. Aprovar el conveni per la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament dels espais lliures privats pertanyents als
immobles assenyalats amb els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de l’avinguda de Can Boada del Pi. Exp.
GSOL 20/2016
7. Aprovar el conveni per la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament dels espais lliures privats pertanyents als
immobles situats als carrers Voluntaris Olímpics 89-97, Doctor Cistarè 57-59-61 i 63, Passeig Lluís
Muncunill 18 i Voluntaris Olímpics / pàrquing. Exp. GSOL 01/2017
8. Donar compte de la resolució núm. 4136, de 5 d’abril de 2017, que deixa sense efecte la resolució núm.
2984, de 9 de març de 2017, per errors materials i modificacions posteriors de l’expedient; i que aprova el
conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Esportiu del Vallès Occidental del Vallès Occidental
Terrassa, d’acord amb la subvenció atorgada- Exp. ESSB 01/2017
9. Propostes urgents
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10. Torn obert de paraules

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

Jordi Ballart i Pastor
Terrassa, 6 de juny de 2017
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