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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 d’octubre 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. 2018LLDR001607, de data 26 de setembre, 
sobre el cessament del funcionari MCT, adscrit en comissió de serveis, de 
manera anticipada. (G0232018000150) 
 
 

2.2 Ratificar el decret núm. 2018LLDR001638, de data 28 de setembre, 
sobre la concessió de l'excedència voluntària per incompatibilitat a partir del 30 
de setembre de 2018. (G0232018000211) 
 
 

2.3 Aprovar la urgència, excepcionalitat i la inajornabilitat de l’adscripció 
en comissió de serveis de la senyora PCV en una plaça de l’escala 
d’administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnic/a Superior A1 de la 
plantilla de funcionaris d’aquesta Corporació. (G0232018000208) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la primera addenda (pròrroga) del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament per al Projecte Aprenents, per als cursos 2018-
2019 i 2019-2020, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi. 
(G0412016000034) 
 

3.2 Aprovar la primera addenda (pròrroga) del conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l’Institut Salesians 
Sant Vicenç dels Horts per al Projecte Aprenents, per als cursos 2018-2019 i 
2019-2020, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat 
dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi. 
(G0412016000047) 
 

3.3 Aprovar l'atorgament del premi presentat a la convocatòria dels 
Premis a l'excel·lència acadèmica de l'alumnat de Sant Vicenç dels Horts del 
curs 2017-2018. (SBV32018000003) 
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4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria del 
Festival Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón per a l'any 2018. 
(SBV32018000002) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR001603, de data 25 de setembre, 
sobre l’aprovació de la sol·licitud per a un nou Agent d’Ocupació d’Ocupació i 
Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de Catalunya i del seu pla de 
treball, en l’àmbit de suport a l’Ocupació i l’activitat econòmica del sector 
agroecològic del municipi. (G0252018000035) 
 
6. SERVEIS SOCIALS  
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració i la seva modificació entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per l'any 2018. 
(G0432018000008) 
 

6.2 Acceptar la renúncia parcial i aprovar el reintegrament de la 
subvenció concedida als sol·licitants en la convocatòria de subvencions de 
caràcter social per ajuts complementaris de menjador escolar i despeses 
d'escolarització del curs 2017-2018 de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0432017000009) 
 

6.3 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de Nova Ciutadania/Immigració per a l’any 2018. 
(SBV12018000004) 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR001651 de data 2 d’octubre, sobre 
la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal en règim compartit situat al carrer 
Nou, núm.62, 1er 1a (Dormitori 2) a la Sra. LIPC i la seva família, i el conveni 
que regula les condicions d’aquesta cessió. (G0702018000006) 
 

7.2 Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a facilitar l’accés i el 
manteniment de l’habitatge digne en règim de lloguer, i la convocatòria per l’any 
2018. (G0702018000007) 
 
8. SALUT PÚBLICA  
 

8.1 Estimar íntegrament les al·legacions presentades, sobreseïment i 
arxiu de l'expedient procediment sancionador núm. 34/2018 del senyor OVC. 
(G0362018000042) 
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8.2 Aprovar les modificacions de bases reguladores específiques i la 

convocatòria per l’any 2018 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i difusió de programes de promoció de la salut. 
(SBV12018000011) 
 
9. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

9.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per departament de Solidaritat, Cooperació i 
Voluntariat per a l’any 2018. (SBV12018000003) 
 
10. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

10.1 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador 
núm.núm. 49/2018 del senyor AGMLL. (G0372018000142) 
 

10.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
63/2018 del senyor FFM. (G0372018000193) 
 

10.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 84/2018 del 
senyor EPH. (G0372018000254) 
 

10.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 85/2018 del 
senyor FNG. (G0372018000256) 
 

10.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 86/2018 del 
senyor IJCH. (G0372018000259) 
 

10.6 Aprovar la incoació de l'expedient sansionador núm. 87/2018 dels 
senyor PMAC. (G0372018000260) 
 

10.7 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 88/2018 del 
senyor FMCB. (G0372018000261) 
 

10.8 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 89/2018 dels 
senyor NTO. (G0372018000262) 
 
11. Proposicions urgents  
 

11.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’una botifarrada popular el dia 12 d'octubre de 2018, en horari de 
8h a 14h, a l’espai municipal de la plaça de la Vila. (ACAE2018000114) 
 

11.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’un Festival de pallassos el dia 12 d'octubre de 2018 en horari de 
15h a 22h, a l’espai municipal de la plaça Narcís Lunes. (ACAE2018000116) 
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11.3 Aprovar la resolució definitiva d’una part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques per a 
despeses d'escolarització per al curs 2018-2019. (SBV22018000002) 


