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JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 9
23 de juny de 2020
13:00 h.
Sala de reunions de la 4a planta de l'edifici El Viver
Ordinària

1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de Juny de 2020.
ALCALDIA

2. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00004731H
Aprovació inicial del projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de Compensació de la
UA 5 del PERI de Sistrells.
3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00012223A:
Aprovar inicialment la modificació parcial de l’estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’
illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria.
4. Departament de Gestió Urbanística. Expedient 2019/00001327H
Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de propietari únic de les finques incloses dins
l’àmbit de la Unitat d’Actuació «Noi del Sucre» de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut entre el carrer Salvador Seguí, el
passatge dels Encants i l’avinguda Marquès de Sant Mori de Badalona.
ÀMBIT D’HISENDA I SERVEIS A LES PERSONES

5. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2019/00034756T:
Proposta de Resolució d’aprovació de la modificació de les bases reguladores, concretament les
bases 2, 8.4 i 10, de la convocatòria de 19 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana, mitjançant
mobilitat interadministrativa, pel sistema de concurs oposició, entre funcionaris/àries de carrera de
cossos de policia local de Catalunya i funcionaris/àries del Cos de Mossos d'Esquadra o d'altres
forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya, per adaptar-les a la Disposició
Addicional 8ª de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, introduïda per
la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
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