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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 12 de gener 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  
 
 
2. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència núm. 330/2017 del Jutjat Social núm. 
15 de Barcelona. 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR002079, de data 1 de desembre 
de 2017, sobre l’aprovació de la concessió de la pròrroga de la comissió de 
serveis de la senyora LCS. (G0232016000154) 
 

3.2 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR002151, de data 15 de desembre 
de 2017, sobre l’aprovació dels criteris selecció per a la contractació de 
candidats/tes derivats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (G0232017000145) 
 

3.3 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR002170, de data 19 de desembre 
de 2017, sobre l’aprovació de la concessió de la pròrroga de la comissió de 
serveis del funcionari JVV. (G0232016000144) 
 

3.4 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR002174, de data 20 de desembre 
de 2017, sobre l’aprovació de la concessió de la pròrroga de la comissió de 
Serveis del senyor XVA a l’Ajuntament de Cervelló. (G0232016000163) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de la 
sarsuela “La Dolorosa i Recull Líric” per a la Festa Major d’Hivern 2018. 
(CTME2018000001) 
 

4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei del 
concert jove i ball per la Festa Major d'Hivern 2018. (CTME2018000002) 
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4.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
lloguer de material d'animació per al Jovenç Games de la Festa Major d'Hivern 
2018. (CTME2018000003) 
 

4.4 Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de premis del 
concurs de pintura ràpida per a l’any 2018. (G0392018000002) 
 
5. HABITATGE SOCIAL  
 

5.1 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR002207, de data 27 de desembre 
de 2017, sobre la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal en règim 
compartit situat al carrer Mestre Pérez Moya, 11 4rt 1a (dormitori 1) a la Sra. 
ASZ, i el conveni que regula les condicions d’aquesta cessió. 
(G0702017000014) 
 
6. SERVEIS SOCIALS  
 

6.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions, per al suport a activitats i programes de caire 
social en l’àmbit d’ajuts per a activitats extraescolars d’aprenentatge de 
llengües estrangeres, activitats musicals expressió artística i tecnologia per al 
curs escolar 2017/2018. (G0432017000009) 
 
7. Proposicions urgents 
 

7.1  Aprovar la concessió dels premis de la cinquena edició del Festival 
Internacional de curtmetratges Santiago Arizón per l’any 2017-2018. 


