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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 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 la pròrroga del contracte de servei de consultoria de gestió per 
la millora dels serveis de SIAC i SIAE de l’Ajuntament. (Lot1 i Lot2). 
(G0532017000059) 
 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Desestimar íntegrament els recursos de reposició presentats per 
l’Il·lustre Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i per l’Il·lustre Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya. (G0232018000220) 
 

3.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva mitjançant 
el sistema de concurs oposició lliure de 3 places de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnica mitjà, Grup A, subgrup A2 de la 
plantilla de funcionaris i funcionàries. (G0232018000257) 
 

3.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva mitjançant 
el sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'Educador/a Infantil de la plantilla 
de personal laboral fix. (G0232018000263) 
 

3.4 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva mitjançant 
el sistema de concurs oposició lliure de 3 places de Tècnic/a Auxiliar Biblioteca de 
la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament. (G0232018000272) 
 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Festa de Nadal del CFA Garrosa a la sala de tennis taula dels 
antics Salesians, el dia 21 de desembre de 2018, entre les 18h i les 23h. 
(ACAE2018000123) 
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5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Asociación Cultural Andaluza 
Amigos de Granada, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
Cultura per a l'any 2019. (SBNO2018000001) 
 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1 Aprovar la despesa de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament 
dels locals dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 146 i Antoni Mampel, núm. 
15. (G0292014000034) 
 

6.2 Aprovar la resolució definitiva per mutu acord, del contracte menor de 
les obres d'execució de la memòria valorada per a la col·locació de pantalles 
informatives a diferents punts del municipi. (CTME2018000075) 
 

6.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per a la 
instal·lació de pantalles informatives a diferents punts del municipi. 
(CTME2018000085) 
 

6.4 Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la redacció d’un 
Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del Polígon Industrial del Pla d’en Ricard. 
(CTNS2018000001) 
 

6.5 Aprovar la modificació del contracte de servei per a la redacció d’un 
Projecte d’obres complementàries d’urbanització del Polígon Industrial del Pla d’en 
Ricard. (G0292010000049) 
 
 
7. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

7.1 Desestimar el recurs de reposició presentat de la contractació de l’obra 
d’execució de la memòria valorada de renovació integral de la gespa artificial del 
camp de futbol municipal de La Guàrdia i instal·lació de la gespa retirada als 
talussos del mateix recinte. (G0352018000056) 
 
 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

8.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions a persones que s’estableixin com autònoms, per a 
l’any 2018. (G0252018000009) 
 

8.2 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions a empreses pel Foment de la Contractació de 
persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts. (G0252018000011) 
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8.3 Aprovar la resolució definitiva de la resta de sol·licituds presentades, en 
el marc de la convocatòria de subvencions per la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l'any 2018. (G0322018000007) 
 

8.4 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció de Treball als 
Barris del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de Treball als Barris 
2018. (G0252018000033) 
 
 
9. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

9.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR002031, de data 11 de desembre, 
sobre l’aprovació dels criteris selecció per a la contractació de candidats/tes i 
nomenar el tribunal qualificador del procés de selecció dels Plans d’Ocupació 
derivats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (RH102018000005) 
 
 
10. SERVEIS SOCIALS  
 

10.1 Aprovar la resolució definitiva d’una tercera part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques per a 
despeses d’escolarització per al curs 2018-2019. (SBV22018000002) 
 

10.2 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració regulador del 
finançament de l'Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. (EAIA III) del Baix Llobregat, per l’any 2017. 
(G0432017000007) 
 

10.3 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Creu 
Roja del Baix Llobregat, que regula una subvenció nominativa, per a realitzar actes 
dins de l’àmbit dels serveis socials bàsics i serveis preventius per l’any 2018. 
(G0432018000004) 
 

10.4 Aprovar la pròrroga del conveni col·laboració regulador del 
finançament de l'equip d'Atenció a l'infància i Adolescència amb el Consell 
Comarcal Baix Llobregat (EAIA III) per l'any 2018. (G0432018000006) 
 
 
11. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament i instal·lació d’equip de projecció per a la Sala de Plens de Can 
Comamala. (CTME2018000072) 
 
 
12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

12.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pels 
treballs tècnics per a la restauració de dos murals de la galeria urbana. 
(CTME2018000084) 
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12.2 Aprovar l’autorització d’ús de diversos murs de titularitat municipal com 

a espais legals i lliures d’expressió artística. (CESP2018000016) 
 
 
13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
72/2018 de la senyora MTJM. (G0372018000207) 
 

13.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
81/2018 del senyor ARG. (G0372018000244) 
 

13.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 113/2018 del 
senyor KCH. (SC012018000016) 
 

13.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 114/2018 del 
senyor NTA. (SC012018000017) 
 

13.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 115/2018 del 
senyor RO. (SC012018000018) 


