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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de maig 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 5 de maig 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. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

2.1 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió de 
dues places d'encarregat de brigada, mitjançant concurs de mèrits per promoció 
interna. (G0232016000164) 
 

2.2 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs amb mèrits 
per a la promoció interna d'1 plaça de Cap d'Unitat de Manteniment i Medi Ambient 
de Serveis Públics Municipals. (G0232016000165) 
 

2.3 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'1 plaça de Cap 
d'Equip de Brigada, mitjançant concurs-oposició per promoció interna. 
(G0232016000166) 
 

2.4 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'1 plaça d'Oficial 
Primera Brigada, mitjançant concurs de mèrits per promoció interna. 
(G0232016000167) 
 

2.5 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de 5 places d'Oficial 
Segona Brigada, mitjançant promoció interna per concurs de mèrits. 
(G0232016000168) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària per a la realització d'una 
bicicletada popular 2017 de l'Ampa Col·legi Sant Vicenç. (ACAE2017000032) 
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4. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

4.1 Estimar el recurs de reposició i escrit de sol·licitud de termini pel 
desmuntatge complert de les instal·lacions, declarar la caducitat, arxivar les 
actuacions, recordar i advertir a l'expedient núm. 1/2016, per exercir una activitat 
no compatible amb el planejament urbanístic sense la comunicació prèvia al 
senyor GOF. (G0302016000043) 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar la concessió d'una ampliació de termini de temps per l'aportació 
de l'informe d'idoneïtat pel 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 ECONÒMICA I CIUTAT  
 

6.1 Aprovar les bases reguladores específiques de les subvencions a 
empreses per al foment de la contractació de persones desocupades de Sant 
Vicenç dels Horts i aprovar la convocatòria per a l'any 2017. (G0252017000015) 

 
6.2 Aprovar la revocació parcial de la subvenció nominativa a la Unió de 

Botiguers de Sant Vicenç dels Horts, dins de l'àmbit del programa de dinamització 
comercial, per a l'any 2016. (G0322016000003) 
 
7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

7.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de la Festa Holi. (ACAE2017000026) 
 

7.2 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de l'Assemblea informativa de l'Associació de Veïns El Trèvol. 
(ACAE2017000037) 
 

7.3 Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a l'entitat 
Federació d'Associacions de Veïns de Sant Vicenç dels Horts, en la convocatòria 
de subvencions pel funcionament de les Associacions de Veïns, per a l'any 2016. 
(G0222016000008) 
 
8. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

8.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei per l'organització de 
pedalada popular de Sant Vicenç dels Horts. (G0422016000019) 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1 Declarar desert l'expedient de contractació del subministrament d'un 
vehicle tot-terreny de 5 places per ús del servei de protecció civil de l'Ajuntament. 
(G0482017000001) 
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10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’una activitat cultural denominada Clandestí de Swing. 
(ACAE2017000035) 
 

10.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització Concert Mundialet Antiracista. (ACAE201700046) 


