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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 de març de 2018  
Hora: 11.00 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 les bases i la convocatòria d'una borsa de treball 
d'educadors/es Infantils. (G0232018000048) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics i 
Alumnes del CFA Garrosa, que regula una subvenció nominativa, dins de 
l’àmbit d’Educació per al curs 2017-2018. (G0412018000007) 
 

3.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Sant 
Josep, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit d’Educació per al 
curs 2017-2018. (G0412018000008) 
 

3.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Iris, que 
regula una subvenció nominativa, dins de l’àmbit d’Educació per al curs 2017-
2018. (G0412018000009) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de part de la subvenció 
nominativa concedida a l’entitat Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts, 
dins de l'àmbit del programa de dinamització comercial per a l'any 2017. 
(G0322017000015) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona per a la utilització de la 
Plataforma Telemàtica Xaloc. (G0252017000041) 
 

5.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a participar en el 
Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
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“Joves per a l’ocupació”, per tal de millorar l’ocupabilitat del jovent de Sant 
Vicenç dels Horts. (G0252018000012) 
 
6. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

6.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
46/2017 de la senyora FJSG. (G0372017000190) 
 
7. Proposicions urgents 
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
suport al servei d'habitatge limitada. (CTME2018000029) 


