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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de gener de 2019  
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 Ratificar el decret núm. 2019LLDR000001 de data 2 de gener, sobre 
l’adscripció en comissió de serveis del senyor CFM. (G0232018000281) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva d'una 
plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, clase superior, 
adscrita al lloc de treball de Cap del Departament de Recusos Humans i 
Organització. (G0232018000274) 
 

2.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva d'una 
plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, classe Tècnic 
Mitjà, adscrita al lloc de treball de Responsable de Programes. 
(G0232018000275) 
 

2.4 Aprovar la pròrroga del Lot 1 de Lot 2 del contracte del 
subministrament de vestuari per a la policia local / protecció civil, personal de 
serveis i vies públiques i consergeria de l'Ajuntament. (G0232016000109) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l'actuació musical Els Catarres del proper dia 18 de gener de 2019, dins dels 
actes de la Festa Major d'Hivern 2019. (CTME2019000001) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR002106 de data 21 de desembre, 
sobre l’inici de l’expedient d’ordre d'execució núm. 2018/16 per tal d’ordenar als 
propietaris de la finca del carrer Mestre Millet 2, que procedeixin a garantir 
l’estabilitat dels arbres existents a la zona i a la construcció d’un sistema de 
contenció del talús, per tal de contenir el talús de terres llindars amb la finca 
veïna del número 4. (T2642018000016) 
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4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de la direcció 
d'obra de les obres del projecte de reurbanització del carrer Jaca. 
(CTME2019000005) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
lloguer, incloent muntatge i desmuntatge, de 14 casetes de fusta per a la Fira 
de Nadal. (CTME2019000003) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de persones 
participants en programes de capacitació i programes d’experienciació laboral, 
lligats al programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: Projecte Treball als Barris. (G0252018000046) 
 

6.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització 
del programa UBICAT 2018. (COVN2019000001) 
 
7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

7.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’un acte polític amb la candidata i diverses personalitats d'ERC a 
l’espai municipal de la plaça Carme Llinàs, el dia 13 de gener de 2019, entre 
les 10h i les 13hores. (ACAE2018000147) 
 
8. SALUT PÚBLICA  
 

8.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
41/2018 del senyor JACC. (G0362018000052) 
 

8.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
42/2018 del senyor JAJ. (G0362018000054) 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 04/2019 del 
senyor JMVL. (SC012018000022) 
 

9.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 05/2019 del 
senyor IGR. (SC012018000023) 
 

9.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 06/2019 del 
senyor HEFEF. (SC012018000024) 
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9.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 07/2019 del 
senyor DML. (SC012018000025) 
 

9.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 08/2019 del 
senyor RSV. (SC012018000026) 
 

9.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 09/2019 del 
senyor HB. (SC012019000001) 

 
9.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 10/2019 del 

senyor MACC. (SC012019000002) 
 

9.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 11/2019 del 
senyor AA. (SC012019000003) 
 

9.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 12/2019 del 
senyor BEBA. (SC012019000004) 
 

9.10. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 13/2019 del 
senyor JSS. (SC012019000005) 
 
 
 
 


