
 
 
 

 CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT  
 
 
Òrgan: Junta de Govern Local  
Caràcter: ordinària 
Data: 13 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 13 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. CULTURA  
 

2.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de la 
realització de la sarsuela MARINA per la Mostra i Festa Major d'Hivern 2017. 
(CTME2017000006)  
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per a la 
remodelació interior de l'entrada i atenció al públic de la policia local. 
(CTME2016000055) 
 
4. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar l'adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 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 (Exp. 2015.05). (G0352016000057) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l'empresa TA-TUNG. (G0252017000001) 
 
 



6. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

6.1 Desestimar les al·legacions presentades per l'Asociación Española de 
Empresas de Parques y Jardines (ASEJA), al contracte del servei de conservació i 
millora de rieres públiques en trams urbans al terme municipal de Sant Vicenç dels 
Horts. (G0342016000014) 
 
7. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

7.1 Estimar les al·legacions presentades i rectificar la documentació que 
regeix el contracte del subministrament d'un sistema de videoacta, equips de 
gravació i transmissió de les actes de les sessions que celebrin els òrgans 
col·legiats de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com el seu manteniment 
i suport tècnic. (G0512016000009) 
 
8. Proposicions urgents  
 

8.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
cartografia GIS, consistent en l’elaboració de cartografia d’inventaris municipals per 
a la plataforma de sistema d’informació geogràfica municipal per a la generació de 
l’inventari de noves línies de Bus Urbà, inventari de jardineria municipal, elaboració 
i integració del visor, i visualització i integració GIS amb l’aplicatiu BPM. 
 
9. Precs i preguntes  


