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Junta de Govern Local
07/2018
Divendres 20 d’abril de 2018
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 20 d’abril de 2018, 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 6 d’abril de 2018 (06/2018).
2. Aprovar inicialment el “Projecte de millora de la urbanització del passeig central de l’avinguda
Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l’avinguda del Vallès, a Terrassa”. Exp. COAP 24/2018
3. Ratificar el decret número 2584, de 23 de març de 2018, que aprova la participació de
l’Ajuntament de Terrassa en la iniciativa “Urban Innovative Actions (UIA)” i la presentació del
projecte “BreaTheChange – Respira el canvi”.
4. Ratificar el decret número 2656, de 4 d’abril de 2018, que decreta comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat en nom i representació de Banc Popular Español SA, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el marc de l’expedient Hadi 71/2017,
respecte de la vivenda del carrer Xúquer núm. 8, 4t 3a de Terrassa, per presumpta utilització
anòmala de l’habitatge. Exp. CORE 42/2018
5. Aprovar la modificació de l’oferta pública 2017 per adaptar-la, en relació a 4 places vacants de
“Tècnic/a superior enginyeria/arquitectura”, a les places contingudes la plantilla 2018.
6. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al funcionament de les
Escoles de Música de les Corporacions locals per al curs escolar 2016-2017.
7. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció, destinada al sosteniment del
funcionament dels Conservatoris de les Corporacions locals per al curs escolar 2016-2017.
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 17 d’abril de 2018
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