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Junta de Govern Local
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Divendres 25 de gener de 2019
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 25 de gener de 2019, 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 11 de gener de 2019 (1/2019).
2. Donar compte resolució núm. 8096/2018 d’1 d'octubre, relativa a l’aprovació
del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Escola Ramon Pont per a la
cessió temporal de bicicletes per una activitat lectiva en l’apadrinament del seu tram de
l’Anella Verda.
3. Donar compte resolució núm. 8097/2018 d’1 d'octubre, relativa a l’aprovació del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS
BUSINESS, SA per a la cessió temporal de bicicletes.
4. Ratificació del decret núm. 9097/2018 de 9 de novembre relatiu a l’arxiu de la
participació de l’Ajuntament de Terrassa en la Iniciativa Urban Innovative Actions.
5. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (4 expedients: IPMA 317/2018, IPMA 359/2018,
IPMA 373/2018, IPMA 426/2018)
6. Aprovació definitiva del Text refós del Projecte de Reparcel·lació per compensació
bàsica corresponent al polígon d’actuació urbanística PA-COL028, carrer de Colom 28.
7. Ratificació de la resolució núm. 458/2019 de 27 de desembre de 2018 relativa a la
sol·licitud de subscripció de dos convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
relatius a l’oficina local d’habitatge i a la Borsa de mediació en matèria d’habitatge.
GESAD 98/2018
8. Propostes urgents
9. Torn obert de paraules
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,
L’alcalde

Alfredo Vega López
Terrassa, 22 de gener de 2019
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