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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 de setembre de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
  
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 Desestimar i estimar parcialment l'escrit d'al·legacions presentat pel 
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i desestimar l'escrit d'al·legacions 
presentat pel senyor ASC sobre les bases i convocatòria de la borsa de treball 
de tècnics/ques de mobilitat. (G0232017000053) 
 
3. URBANISME, OBRES I PROJECTES PÚBLICS  
 

3.1 Iniciar l'expedient de restauració de la realitat física alterada núm. 
5/17 de la finca situada al carrer Antoni Gaudi, núm. 7. (T2632017000005) 
 

3.2 Aprovar la modificació de la memòria valorada de remodelació 
interior de l'entrada i atenció al públic de la policia local. (T2322016000010)  
 

3.3 Aprovar la modificació del contracte menor d'obres per a la 
remodelació interior de l'entrada i atenció al públic de la policia local. 
(G0292017000009)  
 

3.4 Aprovar la finalització i la liquidació definitiva dels treballs executats 
per l'Ajuntament, requerir i advertir a l'expedient d'ordre d'execució núm. 14/16, 
de la finca situada a l'Avinguda Torrelles, núm. 27. (T2642016000014)  
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del subministrament 
mitjançant compra de material elèctric i fontaneria de l’Ajuntament. 
(G0352017000058)  
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Imposar la sanció de l'expedient sancionador núm. 3/17 de la 
senyora ODG, per incompliment de l’Ordenança municipal per a la venda 
ambulant al mercat setmanal. (G0322017000013)  
 
 



 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de coordinació i 
impartició de formació ocupacional per a l'any 2018. (G0252017000026)  
 
7. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

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 
l'any 2017. (G0422017000009)  
 
8. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

8.1 Aprovar les bases i la convocatòria del Concurs generem Igualtat: 
"Estop a la pressió per l'estètica. Ens estimem tal com som". 
(G0582017000004)  
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del subministrament d’un 
vehicle tot-terreny de 5 places per ús de protecció civil. (G0482017000003) 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la sol·licitud de la subvenció i la memòria de Treball i 
Formació 2017. 


