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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 12 d’abril de 2017  
Hora: 10:00 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. 2017LLDR0000595, de data 3 d'abril, sobre 
l'aprovació del nomenament com a funcionari de carrera del senyor LLJT. 
(G0232015000083) 
 

2.2 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR000554, de data 3 d'abril, sobre 
l'adscripció en comissió de serveis de la senyora SSP, al lloc de treball de caporal 
de policia local. (G0232017000032) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Ratificar la resolució dictada per la Junta de Govern Local de data 24 de 
febrer de 2017, ordenar i advertir a l'expedient de restauració de la realitat física 
alterada núm. 2/17 de la finca situada al carrer Pau Casals, núm. 13 4ª. 
(T2632017000002) 

 
3.2 Aprovar els treballs de reparació de diferents instal·lacions de 

climatització i producció d'aigua calenta sanitària durant els mesos de desembre 
de 2016 fins a març de 2017. (G0292010000063) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques de subvencions per la 
modernització i nova implantació d'establiments comercials i de serveis a Sant 
Vicenç dels Horts i aprovar la convocatòria per a l'any 2017. (G0322017000006) 
 

4.2 Aprovar l'inici del procediment de revocació parcial de la subvenció pel 
Foment de l'ocupació, concedida a l'empresa Tremetal SCP, en la convocatòria de 
subvencions per a l'any 2015. (G0252015000023) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  

 
5.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000566, de data 29 de març 

de 2017, sobre l'aprovació de la llista definitiva i el nomenament dels membres del 
Tribunal Qualificador determinat a les bases de la selecció, que ha de jutjar i 
decidir el present procés selectiu. (G0252017000004) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
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6. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

6.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit d'Esports i aprovar la convocatòria per a l'any 
2017. (G0422017000009) 
 
7. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

7.1 Aprovar la resolució definitiva del contracte de servei vinculats a la 
comunicació offline, online, i de community manager de l'Ajuntament. 
(G0552015000010) 


