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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de gener 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 Aprovar la pròrroga de la comissió de serveis del funcionari d'aquest 
Ajuntament senyor XSP. (G0232016000023) 
 

2.2 Desestimar la sol·licitud de reincorporació anticipada de la seva 
comissió de serveis concedida i prorrogada al sotinspector de la policia local 
senyor FAB. (G0232016000055) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar les bases específiques i la convocatòria per al servei de bar 
que es presta amb motiu de la festa juvenil l’Horterada, de divendres 9 de 
febrer, i de la festa infantil la Vailetada, de dissabte 10 de febrer, al Parc del 
Mamut Venux amb motiu de la festivitat de Carnestoltes de 2018. 
(G0392018000004) 
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor per les obres 
de l'execució de la memòria valorada de les obres per la construcció de tres 
nous parcs per gossos ubicats al Parc del costat del Cementiri, al carrer Aurora, 
núm. 56 i al Parc del carrer Alacant amb Àvila. (CTME2018000004)  
 

4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor pel 
subministrament, instal·lació i posada en marxa de diferents equips 
d'estabilització de corrent, emissió, transmissió i enllaç de la ràdio municipal. 
(CTME2018000005)  
 
5. HABITATGE SOCIAL  
 

5.1 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR000110 de data 23 de gener de 
2018, sobre la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal en règim compartit 
situat al carrer Mestre Pérez Moya, 11 4rt 1a (dormitori 1) a la Sra. HR, i el 
conveni que regula les condicions d’aquesta cessió. (G0702018000001)  
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6. SERVEIS SOCIALS  
 

6.1 Aprovar els ajuts per l’assistència a la Fundació NouXamfrà, per al 
curs 2017-2018. (G0432017000025)  
 

6.2 Acceptar la renúncia parcial de la subvenció nominativa concedida a 
l’entitat Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat, per al funcionament de 
Rebost de Sant Vicenç dels Horts, per a l'any 2017. (G0432017000002)  
 

6.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat, Fundació Maria Auxiliadora, Associació Solidària pel 
voluntariat vicentí i l’Ajuntament, que regula una subvenció nominativa amb 
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per al funcionament del Rebost 
per a l’any 2018. (G0432018000001)  
 
7. SALUT PÚBLICA  
 

7.1 Desestimar íntegrament la petició presentada per l’empresa 
VETGENOMICS, SL al contracte del servei consistent en cens de gossos 
municipal mijtançant el genotipat de l’ADN, així com l’anàlisi i extracció de 
l’ADN per a la identificació de les femtes de gossos que es troben al carrer del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (G0362017000013) 

 


