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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de novembre de 2018  
Hora: 11.40 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 les bases i la convocatòria per la provisió definitiva d'una 
plaça de Tècnic/a Mitjà d'Administració Especial, adscrita al Cap Departament 
d'Educació. (G0232018000206) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnics/ques d'Habitatge. (G0232018000231) 
 

2.3 Aprovar la modificació per ampliació de l'Oferta Pública d’Ocupació 
2018. (G0232018000089) 
 
3. ECONOMIA I HISENDA  
 

3.1 Aprovar l'autorització i disposició, a favor de la Federació Catalana 
de Municipis, de la quota anual corresponent a l'exercici 2018. 
(G0262018000147) 
 

3.2 Aprovar l'autorització i disposició de la quota anual de l'Associació 
Catalana de Municipis per a l'exercici 2018. (G0262018000148) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de servei per la 
redacció d'un estudi per a la implantació d'habitatge públic de lloguer social als 
entorns de la Plaça de la Vila. (CTME2018000063) 
 
5. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per la 
substitució de la tanca perimetral a la pista poliesportiva de la petanca de La 
Guàrdia. (CTME2018000064) 
 

5.2 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
Endesa Distribución Eléctrica SAU per a la cessió temporal de terreny per 
instal·lació d’un centre de transformació elèctric. (G0352018000057) 
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6. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

6.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de muntatge i 
dinamització del Festival de la Infància de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. (G0582016000013) 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Aprovar la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal situat a la Pl. 
de Miquel Julià, núm. 4, 8è 1a a la Sra. AMM i els seus dos fills majors d’edat, i 
el conveni que la regula. (G0702018000008) 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula 

 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

8.1 Aprovar la revocació de la subvenció concedida a diverses empreses 
per a la contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a 
l’any 2016. (G0252016000024) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar d’ofici la rectificació de l’acord de resolució definitiva de les 
subvencions per al suport a activitats i programes de caire social en l’àmbit 
d’ajuts per a activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües estrangeres, 
activitats musicals, expressió artística i tecnologia per al curs escolar 2017-
2018, aprovat per la Junta de Govern Local de 12 de gener de 2018. 
(G0432017000009) 
 
10. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

10.1 Aprovar l’autorització i disposició del pagament de la quota 2018, 
com a socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
(G0572018000006) 
 
11. SALUT PÚBLICA  
 

11.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 48/2018 del 
senyor BOEM. (G0362018000064) 
 

11.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 49/2018 del 
senyor JMD. (G0362018000065) 
 

11.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 50/2018 del 
senyor SH. (G0362018000066) 
 
 
 



 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

12. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 
12.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 93/2018 del 

senyor MPC. (G0372018000281) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 94/2018 del 
senyor EFT. (G0372018000282) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 95/2018 del 
senyor DMC. (G0372018000283) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 96/2018 del 
senyor OJG. (G0372018000284) 
 

12.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 97/2018 del 
senyor RMC. (G0372018000285) 
 

12.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 98/2018 del 
senyor AVM. (G0372018000286) 
 
13. Proposicions urgents 
 

13.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per 
l'execució del Lot 1 del Projecte tècnic de pista Cruyff Court a Sant Vicenç dels 
Horts. (CTME2018000067) 
 
 


