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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de juliol 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. SECRETARIA GENERAL, GEST. ADM, ASS.JURÍDICA  
 

2.1 Tancar i arxivar la recuperació d’ofici de la finca registral núm. 4.399 
propietat de l’Ajuntament. (G0532017000010) 
 

2.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de consultoria de 
gestió per la millora dels serveis de SIAC i SIAE de l’Ajuntament. 
(G0532017000059) 
 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

3.1 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió de 4 
places d'Administratiu d'Administració General de la plantilla de funcionaris, 
mitjançant concurs oposició torn lliure, i la creació d’una borsa de treball per cobrir 
les necessitats temporals. (G0232017000044) 
 

3.2 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'1 
plaça d'Auxiliar Administratiu d'Administració General de la plantilla de funcionaris 
mitjançant concurs oposició torn lliure, i la creació d’una borsa de treball per cobrir 
les necessitats temporals. (G0232017000045) 
 

3.3 Aprovar les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnics/ques Superiors Advocat/deessa. (G0232017000054) – Aquest punt es 
deixa sobre la taula -  

 
 

 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social per la concessió d'ajuts a l'alumnat de Sant Vicenç dels 
Horts, que portin a terme estudis postobligatoris i aprovar la convocatòria durant el 
curs 2017-2018. (G0412017000020) 
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5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria del Festival Internacional de 
curtmetratges Santiago Arizón per l'any 2017-2018. (G0392017000012) 
 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1 Declarar deserta la licitació i aprovar l’inici d’un nou procediment 
negociat sense publicitat del contracte de les obres d’execució del projecte de 
construcció dels capítols 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 39 
(part proporcional) i els annexos 2, 3, 4 i 5 de la reforma i ampliació del Pavelló 
poliesportiu municipal Sant Josep. (G0292017000008) 
 

6.2 Ordenar i advertir a l'expedient d'ordre d'execució, núm. 6/17, de la finca 
situada al carrer Fundadors, núm. 13. (T2642017000006) 
 

6.3 Arrendament del local del carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa. 
(G0292017000018) 
 
 
7. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

7.1 Incoar expedient sancionador núm. 3/2017, per exercir una activitat de 
taller de vehicles amb cabina de pintura, classificada en l'Annex II de la Llei 
20/2009, ubicada al carrer d'Àngel Guimerà, núm. 15, sense disposar de control 
periòdic. (G0302017000098) 
 

7.2 Incoar expedient sancionador núm. 2/2017, per exercir una activitat 
d'assortiment de carburants, classificada en l'Annex II de la Llei 20/2009, ubicada 
al C. A N.31 (Polígon Industrial Molí dels Frares), sense disposar de control 
periòdic. (G0302017000100) 
 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

8.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001313, de data 19 de juliol 
d'enguany, sobre l'acceptació de la revocació de la subvenció al Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar el 
Programa integral de suport a l'emprenedoria de la Direcció General d'Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn. 
Línia A. Programa integral de suport a les persones emprenedores. 
(G0332013000003) 
 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar la pròrroga per a un any de la contractació del servei del Centre 
Obert Municipal. (G0432014000016) 
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10. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

10.1 Aprovar la modificació del contracte del servei de disseny gràfic i 
impressió de l'Ajuntament. Lot 2 impressió de material ordinari. (G0552016000001) 
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat pel transport adaptat fix per a menors amb mobilitat 
reduïda, per a l’any 2017. 

 
11.2  Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a favor del Casal El 

Quijote per activitats de casal d'estiu del mes d'agost. 
 


