
 
 

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT  
 
 
Òrgan: Junta de Govern Local  
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de gener de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
De conformitat amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’article 98 b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, us convoco, per indicació de l’alcaldessa, a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es farà el 27 de gener de 2017, a les 
10:00 h, en primera convocatòria, a la sala de juntes de la casa consistorial. 
 
Si no hi ha el quòrum de constitució necessari, aquesta sessió queda convocada 
automàticament per segona vegada 48 hores després (art. 40 del ROM). 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. ECONOMIA I HISENDA  

 
2.1 Acceptar els ajuts corresponents al Programa complementari de suport 

a la inversió local en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona. (G0262017000008) 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  

 
3.1 Declarar la inadmissió de l'escrit presentat per la secció sindical UGT 

d'aquest Ajuntament, pel qual sol·licita la nul·litat de les bases per a la provisió 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de tres places d'agent de la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts i constitució d'una borsa de treball per a les 
suplències de baixes o altres supòsits similars. (G0232016000125) 

 
3.2 Desestimar el recurs de reposició presentat per la senyora GBP, amb 

registre general d'entrada E2016019481, de data 8 de novembre de 2016. 
(G0232016000078) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  

 
4.1 Ordenar i advertir a l'expedient d'ordre d'execució núm. 14/16 de la finca 

situada a l'Avinguda Torrelles, núm. 27. (T2642016000014) 
 
4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per a la 

renovació de l'escomesa elèctrica i la modificació de la instal·lació elèctrica al 
recinte dels antics Salesians. (CTME2016000041) 
 
 



 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  

 
5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 

realització dels treballs destinats a la restauració i pintat dels sostres, parets i 
portes de diferents espais de la Casa de la Vila. (CTME2017000004) 

 
5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 

subministrament per a la renovació de l'enllumenat públic per lluminàries amb 
tecnologia LED, a la plaça dels Esposos Jaume Ribas i Francesca Asensio. 
(CTME2017000007) 
 

5.3 Aprovar la despesa anual en concepte de treballs a facturar dins de 
l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i 
normatiu de les instal·lacions d'enllumenat públic, semaforització, instal·lacions 
provisionals festes i llums de Nadal. (G0352015000008) 


