Òrgan:
Núm. reunió:
Data reunió:
Hora Inici:
Lloc de reunió:

Junta de Govern Local
15/2018
Divendres 5 d’octubre 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 5 d’octubre de 2018, a les 9.30 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 21 de setembre de 2018 (14/2018).
2. Ratificar la Resolució núm. 7299, de 5 de setembre de 2018 que disposa anular i deixar sense
efectes la resolució número 4020/13 de 9 de maig, en el marc de l’expedient OEDI 87/2013. Exp.
CORE 332/2013
3. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
corresponent al PM-NDT Navas de Tolosa, 69. Exp. GSOL 36/2017
4. Donar compte de la resolució núm. 7361, de 18 de setembre de 2018 per la que s’aprova la
proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament
de Terrassa, per a l’execució delegada a aquest municipi de les obres recollides al projecte reformat
actuacions prevenció incendis forestals. Anualitat 2018. Projecte “Boscos Vallès”
5. Aprovar acceptar la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de
l'Escola Municipal de Música de Terrassa pel curs escolar 2016-17
6. Ratificar el decret núm. 7482, de 3 de setembre de 2018 pel qual s’aprova sol·licitar a la Diputació
de Barcelona una subvenció per finançar les escoles bressol de titularitat municipal pel període 20162018
7. Ratificar el decret núm. 7633, de 13 de setembre de 2018 pel qual s’accepta la subvenció
concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del
funcionament del Conservatori de Música de titularitat de la Corporació Local 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, 2 d’octubre de 2018
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