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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de juny de 2017  
Hora: 11:00 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. ALCALDIA  

 
2.1 Suspendre la tramitació del requeriment de justificació de despeses 

al grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciutadania. (G0202016000013) 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  

 
3.1 Aprovar la resolució definitiva de mutu acord del contracte, lot 1, 

mitjançant procediment obert no harmonitzat, de la prestació dels serveis 
postals i de missatgeria. (G0212016000001) 

 
3.2 Aprovar l'inici de la contractació de la prestació dels serveis postals i 

de missatgeria de l'Ajuntament, dividit en 3 Lots, dels quals el lot 1 queda 
reservat a Centres Especials d'Ocupació. (G0212017000001) 
 

3.3 Aprovar la modificació del sistema de provisió d'una de les places de 
l'Oferta Pública d'aquesta corporació, per l'exercici 2016 aprovada en la Junta 
de Govern Local de data 26 de febrer de 2016. (G0232016000025) 
 

3.4 Aprovar les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnics/ques de Mobilitat. (G0232017000053) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la revocació de la subvenció concedida a l'entitat 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) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Declarar deserta la licitació i iniciar un procediment negociat sense 
publicitat del contracte de les obres d'execució del projecte de construcció dels 
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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) 
 
6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

6.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de la festa de final de curs de l'Acadèmia Kids and Us. 
(ACAE2017000043) 
 
7. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

7.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització del dinar de commemoració del 25 anys de l'Handbol a Sant Vicenç 
dels Horts. (ACAE2017000039) 
 
8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

8.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions pel funcionament de les associacions de veïns i 
veïnes de Sant Vicenç dels Horts, per a l'any 2017. (G0222017000007) 
 
9. SALUT PÚBLICA  
 

9.1 Aprovar l'inici de la contractació del servei de neteja i desinfecció de 
les instal·lacions i equipaments municipals per a la prevenció i control de la 
legionel·losi de l'Ajuntament. (G0362017000007) 
 
10. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

10.1 Aprovar la modificació de contracte del subministrament de la 
renovació dels terminals de control horari així com el manteniment del sistema 
per ampliar el servei. (G0512015000005) 
 
11. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

11.1 Aprovar l'adjudicació del contracte del servei d'operadors de 
comunicacions de la policia local. (G0372017000091) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
festa de barri de la Vinyala i Poble Nou. (ACAE2017000053) 


