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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 14 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, GEST. ADM, ASS.JURÍDICA  
 

2.1 Aprovar inicialment l'expedient d'adquisició directa de l’immoble 
situat l’immoble situat al núm. 11-17 del carrer Nou de Sant Vicenç dels Horts, 
composat per les 4 finques registrals 16792, 16793, 16794 i 16795. 
(SC032018000001) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Resoldre desfavorablement la revisió d’ofici per a declarar la nul·litat 
de ple dret de l’acte administratiu tàcit mitjançant el qual va aprovar la 
renovació d’una comissió de serveis a un funcionari com a cap de la Policia 
Local, en base a les consideracions jurídiques del Dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora núm. 286/2018, de data 22 de novembre de 2018 i, arxivar 
l’expedient administratiu. (G0232018000149) 
 

3.2 Ratificar el decret núm. 2018LLDR002012, de data 5 de desembre, 
sobre l’adscripció provisional al lloc de treball de responsable de padró de la 
senyora MJCC. (G0232018000210) 
 

3.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'Administratiu/va 
de la plantilla de personal laboral fix. (G0232018000259) 
 

3.4 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d’Auxiliar 
Administratiu/va de la plantilla de personal laboral fix. (G0232018000262) 
 

3.5 Aprovar la concessió de la comissió de serveis del senyor AJVA a 
l'Ajuntament de Cervelló. (G0232018000267) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar les bases i convocatòria del concurs de pintura ràpida 2019 
per a la Festa Major d'Hivern. (SBV32018000005) 
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5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR002007 de data 4 de desembre, 
sobre l’aprovació de l’inici de l’expedient d'ordre manament núm. 2018/13 per a 
la construcció d'un mur de contenció ensorrat a la finca del carrer Tremp, núm. 
121. (T2642018000013) 
 
6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

6.1 Aprovar les bases reguladores i la segona convocatòria, que regulen 
els criteris de selecció de la tercera trajectòria formativa en Exportació per a 
PIMES, any 2018. (G0252018000018) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar el pagament del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i l'Area metropolita de Barcelona per l'Atenció 
emergències i urgències socials fora de l'hora laboral, corresponent a l'any 
2018. (G0432015000010) 
 

7.2 Aprovar les prestacions econòmiques de dues persones dependents, 
per al transport per assistir al taller ocupacional Alba, dels anys 2016-2017-
2018. (G0432018000012) 
 
8. SALUT PÚBLICA  

 
8.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 

35/2018 del senyor MGL. (G0362018000043) 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

9.1 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 71/2018 a la senyora NBR. (G0372018000206) 
 

9.2 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 90/2018 al senyor AJM. (G0372018000273) 


