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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 de setembre 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència núm. 114/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona. 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

3.1 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR001423 de data 10 d'agost, sobre la 
designació de la funcionària senyora ACP, com a Cap de la Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts de conformitat amb l'article 26 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
de les Policies Locals de Catalunya, amb caràcter provisional i temporal pel 
període de vacances del Cap de la Policia Local. (G0232017000096) 
 

3.2 Declarar en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat, el 
funcionari de la plantilla d'aquest Ajuntament, senyor JAMG. (G0232017000100) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Declarar desert l'expedient de contractació per a l'adjudicació del 
contracte de les obres de bombament provisional d'estabilització del nivell freàtic, 
al Polígon Industrial les Fallulles. (G0292017000016) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del projecte "Promoure l'ocupació a la 
industria Local del Baix Llobregat" subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
(G0252015000044)  
 

5.2 Aprovar l'aportació corresponent a la quota d'adhesió al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat per a l'any 2017.(G0252017000022)  
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei d'assessorament a projectes 
singulars, de formació i consolidació de negocis de recent creació. 
(G0252015000005)  
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7. IGUALTAT  
 

7.1 Aprovar les bases reguladores de suport als programes per la Promoció 
d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones I LGTBI i aprovar la convocatòria per 
a l'any 2017. (G0452017000004) 


