Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

16/2017

Data reunió:

Divendres 10 de novembre de 2017

Hora Inici:

09.30

Lloc de reunió:

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 10 de novembre de 2017, 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’octubre de 2017 (15/2017).
2. Ratificar la resolució núm. 9187, de 24 d’octubre de 2017, que accepta de la Diputació de Barcelona, una
subvenció per al Projecte d’Orientació a les Transicions Educatives, en règim de concurrència pública, dintre
del Programa Complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018, per un import de 44.305,05
€.
3. Aprovar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació “Pla d’Implantació d’accions del Pla de
Desenvolupament Industrial de Terrassa”, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per ampliar el termini
d’execució fins al 30 de maig de 2018.
4. Ratificar el decret núm. 8556, de 9 d’octubre de 2017, que disposa comparèixer per a representar i
defensar els interessos de l'Ajuntament de Terrassa, en el recurs contenciós administratiu interposat contra
l'acord plenari adoptat el 27/04/2017 que desestimava l'escrit d'advertiment previ a la petició d'inici del
procediment d'expropiació per ministeri de la llei presentat pel Sr. Josep Mª Domènech Ribas i altres, en
relació a la finca emplaçada al núm. 80 del carrer Europa, de Terrassa. Exp. CORE 241/17
5. Aprovar l'Operació jurídica complementària i Text refós del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora
PM-FRA001, Subsector 1, Franja Nord, en compliment de les sentències dictades pel TSJ Catalunya en
data 4 de setembre de 2017. Exp. GSOL 14/2012
6. Aprovar inicialment l'expedient de liquidació parcial de quotes urbanístiques provisionals del Text refós
del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora PM-FRA001, Subsector 1, Franja Nord, en concepte de
despeses de gestió avançades per l'Ajuntament i indemnitzacions necessàries per la inscripció registral del
Text refós del Projecte de reparcel·lació. Exp. GQUO 1/2017
7. Aprovar la proposta d'Acta administrativa de cessió de vialitat a favor de l'Ajuntament d'una porció de sòl
de 143,82 m2 emplaçada al Camí de Can Farcan núm. 43, propietat la mercantil Inversiones N.S S.L. Exp.
GSOL 26/2017
8. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per part
de Foment de Terrassa, SA, per realitzar el Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de
30 i més anys amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de 60 persones de Terrassa d’entre 30 i 45
anys en empreses del municipi.
9. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció (FOAP) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
per part de Foment de Terrassa, SA per realitzar accions formatives vinculades al fitxer d’especialitats
formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, en àrees professionals prioritàries, adreçades
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades.
10. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció que presenta Foment de Terrassa, SA, al Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de 2 agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a
l’any 2017.

1

Òrgan:

Junta de Govern Local

Núm. reunió:

16/2017

Data reunió:

Divendres 10 de novembre de 2017

Hora Inici:

09.30

Lloc de reunió:

Sala de Govern

11. Prendre coneixement de la sol•licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, per part de
Foment de Terrassa, SA, per a la pròrroga de 5 agents d’ocupació i desenvolupament local AODL per a
l’any 2017.
12. Aprovar inicialment dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Sector Can Montllor
PM-CMO001. Exp.GURB 9/2017
13. Propostes urgents
14. Torn obert de paraules

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

L’alcalde accidental

Alfredo Vega i López
Terrassa, 7 de novembre de 2017
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