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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 de febrer 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència núm. 109 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 

2.2 Donar compte de la Sentència núm. 38/18 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona. 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000262 de 9 de febrer sobre 
deixar sense efecte el decret núm. 2016LLDR00383 de data 1 de març i 
declarar en segona activitat a la treballadora IRR. (G0232016000040) 
 

3.2 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000283 de 9 de febrer, sobre la 
declaració de la senyora EVP en situació de segona activitat amb caràcter 
definitiu, per realitzar tasques pròpies de conserge a les diferents dependències 
municipals. (G0232017000036) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Cos de Portants del Sant 
Crist, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a 
l'any 2018. (G0392018000006)  
 

4.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb Asociación Cultural 
Andaluza Amigos de Granada,que regula una subvenció nominativa, dins de 
l'àmbit de Cultura per a l'any 2018. (G0392018000007)  
 
5. AUTORITZACIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

5.1 Aprovar les bases específiques per a l’adjudicació d’espais, en vies i 
espais públics, per a la instal·lació temporal de casetes destinades a la venda 
d’elements pirotècnics i la convocatòria per a l’any 2018. (ACPI2018000002)  
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6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 
6.1 Denegar l'expropiació de la finca sitauda al carrer de Ramón Camps, 

núm. 88, propietat dels hereus de la senyora MCLIS. (T2522018000001)  
 
7. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

7.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte servei de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu de les portes automàtiques dels edificis 
municipals. (G0352018000003)  
 

7.2 Aprovar l’increment del preu del contracte del servei de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu de les portes automàtiques dels edificis 
municipals segons actualització d’inventari. (G0352012000008)  
 
8. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

8.1 Aprovar l'inici de la contractació del servei de recepció, transport i 
deposició a planta de gestió de residus, en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), dels residus procedents de l’abandonament de runes, petites 
obres manteniment brigada i de l’escombrat mecànic (escombradora) del servei 
de neteja viària del municipi de Sant Vicenç dels Horts. (G0342018000001)  
 
9. GENT GRAN  

 
9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 

l’alfabetització digital de la Gent Gran i el manteniment dels aparells informàtics 
als casals d’avis. (CTME2018000010) 
 
10. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

10.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Club Excursionista Sant 
Vicenç, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit d'esports per a 
l'any 2018. (G0422018000001) 
 
11. SERVEIS SOCIALS  
 

11.1 Aprovar la despesa per la gestió i desenvolupament del Programa 
de Teleassistència per l'any 2018. (G0432017000003) 
 

11.2 Aprovar l'atorgament de 2 ajuts complementaris de menjador i 
estada per les famílies amb fills matriculats a la llar d'infants l'Alegria, dins de la 
subvenció directa, pel període de desembre de 2017 fins juliol de 2018. 
(G0432017000020) 
 

11.3 Aprovar la resolució definitiva d'una part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions per despeses d’escolarització al 
curs 2017-2018. (G0432017000009) 



 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

 
12. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

12.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei del portal de 
participació de l'Ajuntament. (G0512018000004) 
 
13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament d'un equip de punt de control per a la medició de la velocitat 
mitjantçant cinemòmetre tecnologia làser marca Invia model Velolaser. 
(CTME2018000017) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 

13.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 24/2018 del 
senyor ANF. (G0372018000050) 
 

13.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 25/2018 del 
senyor CGM. (G0372018000051) 
 

13.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 26/2018 de la 
senyora RMAL. (G0372018000052) 
 

13.5 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
81/2017 del senyor CGL. (G0372017000320) 
 


