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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de novembre 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 rectificació d'ofici i la modificació de l'Annex I de 
descripció de les característiques específiques del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la licitació del contracte del servei de 
prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la salut. (G0232017000079) 
 

2.2 Aprovar l'adscripció provisional lloc de treball de Cap d'Educació del 
senyor JSV, grup de classificació A2, nivell de destí 22, amb una valoració de 
447 punts. (G0232017000114) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar la memòria valorada per a la consolidació de mur de 
contenció existent, situat a la plaça dels Països Catalans. (T2322017000006) 
 
4. CULTURA  

 
4.1 Acceptar la donació de documentació familiar de la senyora RMA. 

(G0742017000004) 
 

4.2 Acceptar la donació, permetent la còpia, de 853 cartells de cinema 
del senyor FVF. (G0742017000005) 
 

4.3 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització del 15è aplec de sardanes. (ACAE2017000140) 
 
5. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

5.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de suport a activitats i programes juvenils per 
l'any 2017. (G0582017000002) 
 

5.2 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
celebració de la convenció dels drets de l'infant. (ACAE2017000143) 
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6. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor pel 
subministrament de carpes per la celebració d'actes culturals promoguts o en 
els que col·labora l'Ajuntament. (CTME2017000060) 
 

6.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor per l'adquisició 
de subministrament d'un vehicle tipus furgoneta de 5 places i zona de càrrega 
per ús del departament d'Espai Públic i Serveis Municipals. 
(CTME2017000061) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar la resolució definitiva d'una part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions per despeses d'escolarització, 
pel curs 2017-2018. (G0432017000009) 
 

7.2 Aprovar l'atorgament de 16 ajuts complementaris de menjador i 
estada per famílies amb fills matriculats a la llar d'Infants l'Alegria i el Petit 
Mamut, dins de la subvenció directa, pel període de setembre de 2017 fins juliol 
2018. (G0432017000020) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

8.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001899 de data 6 de novembre, 
sobre l'aprovació de la sol·licitud i la memòria tècnica del Programa UBICAT 
2017 de la subvenció TSF/2426/2017, d'11 d'octubre, que obre la convocatòria 
per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa UBICAT, d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social (ref. BDNS 366961). (G0252017000036) 
 

8.2 Acceptar la concessió de la subvenció del Programa Catalunya 
Emprèn - convocatòria 2017. (G0252017000027) 
 

8.3 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Salesians 
Sant Vicenç dels Horts, per a combatre el risc d'abandonament de l'itinerari 
formatiu i la precarització de les condicions d'ocupabilitat del jovent de Sant 
Vicenç dels Horts per a l'any acadèmic 2017-2018. (G0252017000034) 
 
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

9.1 Aprovar el conveni per la regulació del pagament del projecte 
“Identificació de projectes estratègics de cooperació de 7 municipis del centre 
de la comarca de Baix Llobregat". (G0252017000037) 
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10. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament de les telecomunicacions de l'Ajuntament. 
(CTME2017000062) 
 
11. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei 
d'assessorament en matèria de transparència al web municipal. 
(CTME2017000059) 
 
12. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC  
 

12.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 4/2017 del 
senyor PRM. (G0312017000007) 
 
13. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Estimar íntegrament les al·legacions presentades, sobreseïment i 
arxiu de l'expedient procediment sancionador núm. 40/2017 del senyor AGR. 
(G0372017000185) 
 

13.2 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
55/2017 del senyor IJC. (G0372017000216) 
 

13.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 74/2017 del 
senyor AOA. (G0372017000294) 


