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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de novembre 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 les bases i la convocatòria per a la provisió en règim 
d’interinatge d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de la plantilla de funcionaris, 
adscrita al lloc de treball de Tècnic/a d’Educació i la constitució d’una borsa de 
treball. (G0232018000196) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció d'una 
plaça de Tècnic/a mitjà administració especial, adscrita al lloc de treball de 
Responsable de Programes de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ciutat. 
(G0232018000235) 
 

2.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva d'una 
plaça de tècnic/a Mitjà/ana adscrita al lloc de treball de Cap del Departament de 
Joventut, Infància i Gent Gran de la plantilla laboral fix. (G0232018000236) 
 
3. ECONOMIA I HISENDA  
 

3.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions en concepte d'IBI i Taxa de Residus a famílies 
amb escassa capacitat econòmica per l'exercici 2018. (G0262018000045) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques de la cessió d’espais per 
a la publicitat vertical, per al patrocini privat de les activitats desenvolupades en 
el marc de la Mostra Internacional de pastisseria, i la convocatòria per a l’any 
2018. (G0252018000040) 
 

4.2 Aprovar la 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) 
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5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

5.1 Aprovar l’acceptació provisional d’atorgament de la subvenció per a 
la realització del programa UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social. (G0252018000034) 
 
6. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

6.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Trobada d’Handbol Interescolar iVascular 2018, a l’espai 
municipal Poliesportiu Sant Josep, Escola Sant Josep i plaça de Narcís Lunes, 
el dia 2 de desembre de 2018, entre les 9h i les 13.30hores. 
(ACAE2018000127) 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de la borsa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges i del Registre de sol·licitatns 
d’habitatges de protecció oficials de Catalunya (RSHPOC) de l’Ajuntament. 
(CTON2018000003) 
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Maria 
Auxiliadora, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de serveis 
socials bàsics per l'any 2018. (G0432018000011) 
 
9. SALUT PÚBLICA  
 

9.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 51/2018 del 
senyor JMPB. (SC012018000013) 
 

9.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 52/2018 de la 
senyora PLB. (SC012018000015) 
 
10. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

10.1 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 70/2018 a FLECA ROSELL, SL. (G0372018000205) 
 

10.2 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 76/2018 a la senyora MPJ. (G0372018000217) 
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Aprovar la sol·licitud de convocatòria de cofinançament a les 
Entitats Locals per a l’eix 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
(G0252018000041) 
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11.2 Aprovar la modificació de l’acord Tercer del conveni que regula la 

cessió d’ús privatiu de l’habitatge municipal en règim compartit situat al c. 
Mestre Pérez Moya, núm. 11 4t 1a (dormitori 2) a la família GR per tal d’establir 
l’obligació de pagar una renda de lloguer mensual. (G0702018000002) 
 
 


