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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 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 Aprovar les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnics/ques Superiors de Secretaria. (G0232017000054) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Escola de Teatre El Bitxo, que 
regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a l'any 2017. 
(G0392017000019) 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Desestimar el recurs de reposició, ordenar i advertir a l'expedient de 
restauració de la realitat física alterada núm. 2/17, de la finca situada al carrer Pau 
Casals, núm. 13 4a. (T2632017000002) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar l'aportació corresponent a la quota d'adhesió al Pacte de la 
Regió Metropolitana, per a l'any 2016 i 2017. (G0252015000047) 
 

5.2 Aprovar les bases i la convocatòria dels criteris de selecció de l'alumnat 
que participarà en la trajectòria formativa per a petites i mitjanes empreses i 
comerços dedicat a l'E-Commerce. (G0252017000028) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció de les 
candidates a participar en el programa formatiu "Valora'T, Entrena'T i Lidera el teu 
Projecte". (G0252017000031) 
 
7. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

7.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació de la subvenció concedida 
al senyor FP, en la convocatòria de subvencions a activitats i programes esportius 
per a l'any 2016. (G0422016000006) 
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8. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  

 
8.1 Nomenar Voluntaris de Protecció Civil. (G0482017000002) 

 
9. SALUT PÚBLICA  

 
9.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001384, de data 28 de juliol, on 

s'estableix, amb caràcter preventiu, el comís dels gossos i incoar un expedient 
sancionador núm. 1/2017, de la senyora PAA. (G0362017000011) 

 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’activitat de diversitat funcional. 
 

10.2  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de barri de Can Sàbat. 


