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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 de desembre 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. SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSE SSORIA 
JURÍDICA.  
 

2.1 Aprovar la pròrroga de 2 anys del contracte de les Pòlisses 
d'assegurances generals. (G0532016000014) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió d’ ajuts a 
les entitats socioeducatives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels Horts que 
portin a terme programes d’orientació i acompanyament a joves en situació 
socioeconòmica desfavorida que estiguin cursant estudis postobligatoris i aprovar 
la convocatòria pel curs 2018-2019. (SBV12018000012) 
 

3.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei dels dinars i els 
berenars de l’escola bressol municipal Petit Mamut per l’any 2019. 
(CTON2018000002) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres de la 
memòria valorada per a la col·locació de pantalles informatives a diferents punts 
del municipi. (CTME2018000075) 
 
5. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

5.1 Aprovar la modificació de contracte de subministrament de pantalles 
electròniques d’informació de l’Ajuntament. (G0512017000005) 
 
6. SERVEIS SOCIALS  
 

6.1 Aprovar les prestacions econòmiques de 2 ajuts per l'assistència al curs 
de programes de formació i insercicó a la Fundació Nouxamfrà per al curs 2018-
2019. (G0432018000013) 
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7. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament i instal·lació de la senyalització del camí didàctic de la llera del riu 
Llobregat segons els models de fites de fusta i rètols que fa servir l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. (CTME2018000073) 
 

7.2 Aprovar la revisió de preus anual per l’augment de l’IPC per a l’exercici 
2018 del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. 
(G0342013000004) 
 

7.3 Aprovar la despesa per la reposició de 28 contenidors de via pública del 
servei de recollida de residus municipals (RSU), cremats per actes de vandalisme 
a l’exercici 2017. (G0342015000006) 
 
8. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

8.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 112/2018 del 
senyor GGA. (SC012018000014) 
 
9. MOBILITAT I SENYALITZACIÓ  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament i instal·lació de dues plataformes modulars per a parades 
d'autobús. (CTME2018000076) 


