
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

 
 

ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de desembre de 2017  
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. RECURSOS HUMANS 
 

2.1. Aprovar la modificació de la clàusula primera del contracte indefinit 
del senyor ALC, per a que consti la categoria professional de Cap d’Equip, grup 
de classificació C1, nivell de destí 18, amb una valoració de 268 punts. 
(G0232016000166) 
 

2.2. Aprovar i modificar per ampliar l'Oferta Pública d'aquesta corporació 
per exercici 2017, aprovada en Junta de Govern Local de data 24 d'octubre 
d'enguany. (G0232017000124) 
 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1. Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que 
portin a terme estudis postobligatoris durant el curs 2017-2018. 
(G0412017000020) 
 
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1. Aprovar l'adhesió a la tercera pròrroga de l'Acord marc de 
subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, 
SAU. (G0352015000005) 
 

4.2. Aprovar la primera pròrroga de l'Acord marc de subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, 
SAU. (G0352016000057) 
 

4.3. Aprovar la pròrroga del contracte mixte de treballs conservació, 
manteniment i renovació zones verdes i jardins públics, treballs arbrat i treballs 
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varis, del mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils (plec gran). 
(G0342012000003) 
 

4.4. Aprovar la pròrroga del contracte mixte dels treballs de conservació, 
manteniment i renovació zones verdes i jardins públics, treballs arbrat i treballs 
varis, del mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils (plec complementari). 
(G0342012000004) 
 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1. Aprovar la memòria tècnica per a la instal·lació d'una estació pública 
de recarrega semiràpida per a vehicles elèctrics. (G0252017000042) 
 

5.2. Aprovar inicialment el projecte per a la instal·lació d'una estació de 
recarrega ràpida. (G0252017000043) 
 

5.3. Aprovar l'inici de la licitació del contracte de les obres per a 
l’execució d’una memòria tècnica per a la instal·lació d’una estació pública de 
recarrega semiràpida per a vehicles elèctrics i l’execució del projecte per a la 
instal·lació d’una estació pública de recarrega ràpida per a vehicles elèctrics del 
municipi. (G0252017000046) 
 

5.4. Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per al Foment de l'Ocupació destinat a empreses 
que contractin persones desocupades, per a l'any 2017. (G0252017000015) 
 

5.5. Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d'establiments comercials de Sant Vicenç dels Horts, per a l'any 2017. 
(G0322017000006) 
 

5.6. Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor pel servei de 
lloguer transport, muntatge i desmuntatge de 17 casetes de fusta per la Fira de 
Nadal 2017. (CTME2017000069) 
 

5.7. Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
suport per la creació d'espais de reflexió conjunta per a portar endavant el 
projecte de planificació estratègica. (CTME2017000070) 
 

5.8. Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció per la 
contractació d’un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del 
Servei d’Ocupació de Catalunya en l’àmbit de suport a l’Ocupació i el 
Desenvolupament Local. (G0252017000025) 
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6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1. Aprovar l’acceptació de la revocació parcial de la subvenció dels 
Plans d’Ocupació locals d’acord amb la resolució TRE/2665/2010. 
(G0252017000047) 
 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1. 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 esportives, destinats a col·lectius amb 
necessitats econòmiques per a l’any 2017. (G0432017000009) 
 

7.2. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Maria 
Auxiliadora, que regula una subvenció nominativa, dins de l’àmbit de serveis 
socials bàsics per a l’any 2017. (G0432017000023) 
 
 
8. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

8.1. Aprovar la revisió de preus anuals per l’augment de l’IPC, per a 
l’exercici 2017, del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. 
(G0342013000004) 
 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 88/2017 de la 
senyora PLB. (G0372017000319) 
 

9.2. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 89/2017 de la 
senyora GMV. (G0372017000340) 
 

9.3. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 90/2017 de la 
senyora EMA. (G0372017000341) 
 

9.4. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 91/2017 del 
senyor MSP. (G0372017000342) 
 

9.5. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 92/2017 del 
senyor DCA. (G0372017000343) 
 

9.6. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 93/2017 del 
senyor HM. (G0372017000345) 
 

9.7. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 94/2017 del 
senyor IA. (G0372017000346) 



 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

 
9.8. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 95/2017 del 

senyor JVS. (G0372017000348) 
 

9.9. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 96/2017 del 
senyor JVP (G0372017000349) 
 

9.10. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 98/2017 del 
senyor JMMG (G0372017000350) 
 

9.11. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 97/2017 del 
senyor DRR (G0372017000351) 
 

9.12. Aprovar l'inici de la licitació del contracte del subministrament d’un 
vehicle pesat per extinció d’incendis i salvaments de l’Ajuntament. 
(G0482017000006) 


