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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 31 de març de 2017  
Hora: 08:30 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

2.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000510 de data 24 de març de 2017, 
sobre l'aprovació de llista provisional de persones admeses i excloses del procés 
de selecció d'oficials de primera paleta i nomenament tribunal qualificador. 
(G0232016000140) 
 
3. EDUCACIÓ 

 
3.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació total de la subvenció 

concedida a la Fundació M. Auxiliadora en la convocatòria d'ajuts a les entitats 
socioeducatives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels Horts que portin a terme 
programes d'orientació i acompanyament a joves en situació socioeconòmica 
desfavorida que estiguin cursant estudis postobligatoris durant el curs 2015-2016. 
(G0412015000038) 

 
3.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut 

Salesians Sant Vicenç dels Horts per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim 
d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d'Administració 
i Finances, fins el curs 2020-2021 i fins a la finalització del darrer grup matriculat en 
aquesta experiència del curs 2021-2022. (G0412017000009) 
 
4. URBANISME, OBRES I PROJECTES PÚBLICS  
 

4.1 Aprovar l'inici del contracte de les obres d'execució del projecte de 
construcció dels capítols 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 39 
(part proporcional) i els annexos 2, 3, 4 i 5 de la reforma i ampliació del Pavelló 
poliesportiu municipal Sant Josep. (G0292017000008) 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres destinades a la 
instal·lació de plaques solars i producció d'ACS per als vestidors de la Piscina 
Municipal La Blava. (G0352017000011) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l'acceptació de la concessió del Fons Prestació "Els serveis 
locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc", en el marc del Catàleg de 



 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
(G0252017000009) 
 
7. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pels 
treballs d'assessorament i gestió jurídica processal del procediment contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la 
resolució de la modificació de l'autorització ambiental BA20100098/99 de l'empresa 
Cementos Molins Industrial SA (exp. B1CNS160221) per a l'ús de combustibles 
alternatius. (CTME2017000026) 
 
8. Proposicions urgents 
 

8.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de “Migas” populars, al Parc Mamut Venux. 


