
 
 
 
 

 CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT  
 
 
Òrgan: Junta de Govern Local  
Caràcter: ordinària 
Data: 5 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 5 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. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

2.1 Ratificar el decret núm. 2016LLDR001949, de data 7 de desembre, 
sobre l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de la 
convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts pel sistema de concurs oposició per mobilitat 
interadministrativa. 
 

2.2 Ratificar el decret núm. 2016LLDR001951, de data 7 de desembre, 
sobre l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses i 
nomenament del tribunal qualificador de la provisió d'una plaça de Caporal de 
la Policia local de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 
 

2.3 Ratificar el decret núm. 2016LLDR002077, de data 30 de desembre, 
sobre l'aprovació de la urgència i inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari interí del treballador municipal JJP. 
 

2.4 Ratificar el decret núm. 2016LLDR002075, de data 30 de desembre, 
sobre la urgència i inajornabilitat del nomenament com a funcionària interina 
d'una treballadora municipal MJFC. 



 
2.5 Ratificar el decret núm. 2016LLDR002076, de data 30 de desembre, 

sobre l'aprovació de la urgència i inajornabilitat de la contractació temporal per 
interinitat, en plaça vacant fins a la cobertura definitiva del senyor JPG. 
 
3. Proposicions urgents  
 
4. Precs i preguntes  


