
 
 CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT  

 
Òrgan: Junta de Govern Local  
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de gener de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
De conformitat amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’article 98 b) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, us convoco, per indicació de l’alcaldessa, a la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es farà el 20 de 
gener de 2017, a les 10:00 h, en primera convocatòria, a la sala de juntes de la 
casa consistorial. 
 
Si no hi ha el quòrum de constitució necessari, aquesta sessió queda 
convocada automàticament per segona vegada 48 hores després (art. 40 del 
ROM). 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. ALCALDIA  
 

2.1 Aprovar el reintegrament de l'assignació econòmica, per manca de la 
justificació corresponent, de l'import de 1.231,50 euros, per l'any 2015. 
(G0202016000013) 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

3.1 Aprovar la finalització de la comissió de serveis a l'Ajuntament de 
Sant Joan Despí i destinar amb efectes del dia 1 de febrer de 2017 al funcionari 
d'aquest Ajuntament, senyor XSP, en comissió de serveis a l'Ajuntament de 
Gavà. (G0232016000023) 
 
4. URBANISME, OBRES I PROJECTES PÚBLICS  
 

4.1 Aprovar el conveni de cessió d'ús de canalització a favor d'Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU al parc de l'antiga escola Joan Juncadella (exp. 
503.354). (G0292016000022)  
 

4.2 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament i la societat Endesa 
Distribución Elèctrica, SLU per a la cessió de canalització a favor d'Endesa 
Distribución Elèctrica, SLU de les obres de millora de l'accessibilitat i substitució 
del conjunt de portes, tancament de vidre i canonades de recollida d'aigües 
pluvials de la Casa de la Vila. (G0292017000002) 
 



4.3 Aprovar l'adjudicació del contracte complementari al principal de les 
obres d'execució del projecte de millora de l'accessibilitat i substitució del 
conjunt de portes, tancament de vidre i canonades de recollida d'aigües pluvials 
de la Casa de la Vila. (G0292016000017) 
 
5. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

5.1 Imposar la sanció a l'expedient de procediment sancionador núm. 
1/2016, per exercir una activitat no compatible amb el planejament urbanístic, 
sense la comunicació prèvia al senyor GOF. (G0302016000043) 
 
6. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la realització dels treballs destinats a la restauració i pintat dels sostres, parets i 
portes de diferents espais de la Casa de la Vila. (CTME2017000004) 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
7. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

7.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per al suport a activitats i programes esportius, 
per a l'any 2016. (G0422016000006) 

 
7.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Club Excursionista Sant 

Vicenç, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit d'esports per a 
l'any 2017. (G0422017000001) 
 
8. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

8.1 Aprovar la modificació del contracte dels serveis de disseny gràfic i 
impressió per la Mostra comercial i agrícola organitzada per l'Ajuntament. 
(G0552015000007) 
 
9. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

9.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de servei per integrar diferents 
eines supramunicipals al Genesys BPM i suport a la reenginyeria de processos. 
(G0512016000008) 
 
10. Proposicions urgents  
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de Vermut de Festa Major de Junts per SVH. 

 
 10.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 

realització de la Festa Major alternativa d’Hivern. 
 
11. Precs i preguntes  


