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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 d’abril de 2018  
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. 2018LLDR000621, de data 12 d’abril, sobre 
l’aprovació de l’adscripció provisional de la senyora SHH al lloc de treball d'Auxiliar 
Administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones. (G0232018000044) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de 
treball d’educadores i educadors socials. (G0232018000062) 
 

2.3 Estimar el recurs de reposició presentat pel senyor FAB, acceptant la 
seva reincorporació anticipada. (G0232018000078) 
 

2.4 Declarar en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat, la 
funcionaria de la plantilla d’aquest Ajuntament, senyora EPS. (G0232018000084) 
 

2.5 Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, de caràcter parcial, per l'exercici 
2018. (G0232018000089) 
 

2.6 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió de dues places de 
Caporal de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant concurs oposició 
per promoció interna i la creació d’una borsa de treball. (G0232018000090) 
 

2.7 Aprovar les bases i la convocatòria per concurs oposició lliure de 4 
places d'agent de policia local. (G0232018000091) 
 

2.8 Aprovar les bases i la convocatòria per mobilitat horitzontal de 3 places 
de policia local. (G0232018000092) 
 
3. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

3.1 Aprovar la memòria valorada de les obres per la renovació integral de la 
gespa artificial del camp de futbol de la Guàrdia i instal·lació de la gespa retirada 
als talussos del mateix recinte. (G0352018000010) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar l’atorgament de la subvenció a la sol·licitud presentada a la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
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d’establiments comercials de Sant Vicenç dels Horts, per l'any 2017. 
(G0322017000006) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

5.1 Aprovar les esmenes en accions formatives i la nova distribució de la 
despesa en el projecte de millora dels serveis oferts a la ciutadania de Sant Vicenç 
dels Horts. (G0252016000028) 
 
6. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

6.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria de les subvencions per l’any 2018 destinades a activitats de 
solidaritat, cooperació i voluntariat d’associacions de Sant Vicenç dels Horts. 
(SBV12018000003) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  

 
7.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 

convocatòria per l’any 2018 de les subvencions de suport a activitats i programes 
de caire social en l’àmbit de la immigració. (SBV12018000004) 
 
8. SALUT PÚBLICA  
 

8.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 1/2018 
del senyor MGL. (G0362018000001) 
 

8.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 4/2018 
del senyor OLC. (G0362018000005) 
 

8.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 6/2018 
del senyor NEHR. (G0362018000006) 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1 Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor JMMG de data 6 
d’abril de 2018 a l’expedient sancionador núm. 96/2017. (G0372017000350) 


