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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 1 de juny de 2018  
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 de la 
Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 5 de maig de 2018.  
 
2. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la 
Junta de Govern Local en sessió extraordinària d'ur gència del dia 29 de 
maig de 2018.  
 
3. ALCALDIA  
 

3.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la processó del Corpus amb la confecció de catifes de flors i 
posterior processó pels carrers del nucli antic amb sortida i arrribada a la plaça 
Sant Jordi, el dia 3 de juny de 2018, entre les 9h i les 20h. (ACAE2018000056) 
 

3.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de trencament del dejuni del Ramadà o Iftar, a la plaça de la Vila, el 
dia 7 de juny de 2018, entre les 20h i 23h. (ACAE2018000070) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del concurs de colles sardanistes, a la plaça Narcís Lunes, el dia 3 
de juny, de 11h a 14h. (ACAE2018000061)  
 

4.2 Aprovar la resolució definitiva per l’atorgament dels premis de la 33a 
Edició Infantil i Juvenil del Concurs Literari Narcís Lunes i Boloix, per a l’any 
2018. (G0392018000005)  
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar la resolució definitiva de l’atorgament dels premis de la 5a 
Edició del Concurs d'Idees Emprenedores i Projectes Empresarials i 
Comercials-2018. (G0252018000007)  
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei per a 
la impartició de la formació: “Grup Ocupacional en matèria de petites 
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reparacions elèctriques i informàtiques”, per a afavorir l’ocupabilitat del jovent 
del barri de La Vinyala. (CTME2018000041)  
 

6.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de d’execució del programa 
formatiu de dinamització del mercat de treball local de l’Ajuntament. 
(G0252018000017)  
 

6.3 Aprovar la revocació de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Trinijove Empresa de Inserción, SL en la convocatòria de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a activitats 
d’una entitat privada sense ànim de lucre per a la contractació de persones en 
situació d’atur en el marc de suport integral al foment de l’ocupació per a l'any 
2016. (G0252016000029)  
 
7. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  

 
7.1 Autoritzar la cessió del contracte de servei de manteniment preventiu 

i correctiu a les instal·lacions d’extinció d’incendis i altres sistemes de seguretat 
pasiva contra el foc dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament. 
(G0352016000008) 
 
8. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

8.1 Declarar desert l’expedient de contractació del servei de comunicació 
offline, online i community manager consistent en gestionar les xarxes socials i 
part del web de l’Ajuntament i donar suport al departament d’Imatge i 
Comunicació. (G0552018000001) 
 

8.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de comunicació 
offline, online i community manager consistent en gestionar les xarxes socials i 
part del web de l’Ajuntament i donar suport al departament d’Imatge i 
Comunicació. (G0552018000002) 
 
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

9.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de barri del Turó els dies 1, 2 i 3 de juny de 2018 a l’espai 
municipal carrer Verge del Carme, entre les 8h i les 22h. (ACAE2018000053) 
 
10. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC  
 

10.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient procediment 
sancionador núm. 4/2017 del senyor HZ. (G0312017000016) 
 
11. SALUT PÚBLICA  
 

11.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient núm. 9/2018 del 
senyor ARG. (G0362018000009) 
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12. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

12.1 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
45/2018 del senyor ACA. (G0372018000129) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
46/2018 de la senyora MMMG. (G0372018000130) 
 
 
13. Proposicions urgents 
 

13.1 Aprovar la resolució de l’adjudicació per a dur el servei de bar que 
es presta amb motiu de l’Estiu de Cultura els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny i 6 i 
13 de juliol de 2018 al parc del Mamut Venux. 
 
 
 
 

 


