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Junta de Govern Local
08/2018
Divendres 11 de maig 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 11 de maig 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 20 d’abril de 2018 (07/2018).
2. Ratificar el decret número 3364, de 23 d’abril de 2018, que acorda comparèixer en el recurs
contenciós administratiu interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona
contra la Resolució núm. 10418 del 30 de novembre del 2017, en el marc de l' expedient de
protecció de la legalitat urbanística SODI 30/2009, respecte de la finca emplaçada al carrer de
Can Guitard núm.86 de Terrassa. Exp. CORE 76/18
3. Aprovar inicialment “l’Actualització del Text Refós del Projecte d’urbanització de la confluència
dels carrers Estanislau Figueres i Menéndez Pelayo”. Exp. COAP 30/2018
4. Aprovar inicialment la “Memòria valorada per l’execució de les obres de reparació, mitjançant
treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins
l’avinguda del Vallès”. Exp. COAP 38/2018
5. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la
ciutat de Terrassa”. Exp. COAP 39/2018
6. Ratificar la resolució número 3321, de 23 de març de 2018, que modifica el pressupost del
projecte de cultura denominat “Mapping – Els tresors de la Seu d’Ègara”. Exp. SUBIN 09/2018
7. Aprovar els documents d’estratègia per la “creació i construcció d'una identitat competitiva per a
la projecció exterior de Terrassa", i un altre "Pla per a la internacionalització de Terrassa" del
servei de Relacions europees i internacionals. Exp. GADMI 31/2018
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules

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

Alfredo Vega López
Terrassa, 8 de maig de 2018
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