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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 15 de desembre 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 les actes de les reunions anteriors realitzades el 22 de novembre de 2017 (17/2017) i
24 de novembre de 2017 (18/2017).
2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. (10 expedients: IPMA 17/2016, IPMA 34/2016, IPMA 407/2016, IPMA
487/2016, IPMA 545/2016, IPMA 255/2017, IPMA 296/2017, IPMA 335/2017, IPMA 348/2017 i
IPMA 431/2017)
3. Aprovar definitivament l’estudi i projecte executiu de les obres de millora d’urbanització de la
primera fase dels àmbits A, C, F i G de l’àrea del Vapor Gran. Exp. COAP 115/2017
4. Donar compte de la resolució núm. 9395, de 23 d’octubre de 2017, que prorroga el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els senyors Rovira Xatart i l’Associació de Veïns del
segle XX en el marc del programa d’horts urbans. Exp. MAMA 145/2015
5. Donar compte de la resolució núm. 9396, de 23 d’octubre de 2017, que prorroga el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, les senyores Pintado i l’Assemblea local Creu Roja
de Terrassa en el marc del programa d’horts urbans. Exp. MAMA 106/2014
6. Donar compte de la resolució núm. 9397, de 23 d’octubre de 2017, que prorroga el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, els senyors Rovira Xatart i l’Associació de Veïns de
La Cogullada en el marc del programa d’horts urbans. Exp. MAMA 109/2014
7. Aprovar l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2017 i declaració de caducitat d’ofertes
públiques anteriors no executades.
8. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció,
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Programa “30 Plus”. Exp.
FOM 5 37 2017
9. Prendre coneixement de l’acceptació, per part de Foment de Terrassa, SA, de la subvenció
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització d'accions de formació d'oferta,
en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/des.
Exp. FOM 5 36 2017
10. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, destinada al
finançament del programa “Pla d’acció sectorial per al desenvolupament de la Indústria 4.0 de
Terrassa”. Exp. PIN 5 38 2017
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11. Prendre coneixement del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de
compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del Contracte programa
2016. Exp. INSU 04/2016
12. Ratificar la resolució número 10423, de 24 de novembre de 2017, que accepta la subvenció
atorgada pel SOC per a la contractació de dues tècniques de la Xarxa d’Impulsors del Programa
Garantia Juvenil de Catalunya. Exp. INSU 38/2017
13. Aprovar la programació d’arts escèniques per al primer semestre del 2018. Exp. GADMI
101/2017
14. Propostes urgents
15. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 12 de desembre de 2017
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