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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.:      1 

Caràcter:  Ordinària 

Data:   02 de gener de 2018 
 

Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 
Contractació serveis de formació,  activitats formatives FOAP 2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de gener de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Dur a terme el servei per impartir el curs d’activitats auxiliars de comerç, mitjançant el 
procediment de contracte menor, i contractar a ──── per un import de 11.990,00 euros, 

impostos inclosos, amb efectes del 22 de desembre de 2017.  

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-227.99 del 
pressupost de l’any 2018.  

 
TERCER: Habilitar al Sr. Alcalde President la signatura de la documentació adient, si s’escau. 

 

QUART: Donar trasllat al departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya, a 
Tresoreria-Intervenció i comunicar aquest acord al interessat. 

                                                             ----------------  
 

Exp. d'obres núm. 1120-17, 167. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de gener de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:   

 
PRIMER: Concedir llicència per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 

subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 

particulars que s’estableixen: 
 

OBSERVACIONS: 
- Les característiques de realització del gual seran idèntiques a les dels altres guals 

existents a l’Avinguda Comarques Catalanes. 

- La longitud del gual s’ajustarà a l’autoritzada per la Policia Local. 

- Atès que les obres afecten al paviment de la vorera en via pública, caldrà dipositar 

fiança de reposició de paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents 
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paviments afectats. La fiança a dipositar per reposició de paviments ascendeix a 
379.50€. 

- Les condicions de reposició de la vorera son:  

Es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10cm de 

gruix i resistència 150Kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada si queda 
afectada. 

El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el 
seu entorn. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

- Serà per compte del sol·licitant l’obtenció d’informació de les instal·lacions existents al 

subsòl de la zona afectada i la coordinació amb les diferents companyies afectades per 

l’execució dels treballs. Caldrà seguir les seves prescripcions, si s’escau. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 

necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

 

SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  

 
QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  llicència no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin necessàries 

per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat.  

                                                             ----------------  
 

Expedient d'activitat  595-17 ( A10-17) 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de gener de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar-se per assabentada de que el sol·licitant, exercirà l'activitat d’oficina bancària al 

local ubicat a l’Avinguda Comarques Catalanes, 50, baixos d’aquest municipi. 

 
SEGON: Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 
 

TERCER: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 
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QUART: Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
 

CINQUÈ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 
propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

 
SISÈ: Comunicar aquest acord a l’interessat. 

 

El present acord no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin necessàries 
per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 

l'autoritzat.  
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de gener de 2018 

Vistes les sol·licituds de permisos i vacances del personal al servei de la Corporació  
 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 

 
PRIMER: Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

                                                             ----------------  
 

Aprovació despeses monitors Parc de Nadal 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 2 de gener de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar les despeses. 
                                                             ----------------  

 
 

 
 

 

 
 


