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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 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. CULTURA  
 

2.1 Aprovar les bases específiques i la convocatòria per al servei de bar 
amb motiu dels concerts de divendres 18 i dissabte 19 de gener, a la pista 
annexa del Pavelló Municipal de Sant Josep, amb motiu de la Festa Major 
d’Hivern 2019. (BAPC2018000001) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar inicialment el projecte d'implantació de carril bici en el casc 
urbà i carrers zona A1 de Sant Vicenç dels Horts. (T2322018000015) 
 

3.2 Aprovar inicialment el projecte d'implantació de carril bici en el casc 
urbà i carrers zona C1 de Sant Vicenç dels Horts. (T2322018000016) 
 

3.3 Aprovar definitivament el Text refós del projecte de reparcel·lació de 
la unitat d’actuació industrial “Pla Ricard” de Sant Vicenç dels Horts, que 
incorpora les modificacions proposades per la totalitat dels propietaris del sòl 
privat inclòs a la unitat. (T2512011000001) 
 
4. ESPAI PÚBLICS I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar la segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament 
d'energia eléctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, 
SAU. (exp ACM 2015.05-D01). (G0352016000057) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament d’estructures metàl·liques coniformes il·luminades. 
(CTME2018000086) 
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6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l’acceptació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en l’àmbit de suport al Programa de Treball i Formació 2018. 
(G0252018000038) 
 

6.2 Aprovar l'acceptació del fons de prestació per a plans d'ocupació. 
Diputació de Barcelona. (G0252018000044) 
 
7. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

7.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament que regula una subvenció nominativa, dins de 
l'àmbit de la participació en el projecte “Ciutats Defenfores dels Drets Humans 
edició del 2018". (SBNO2018000002) 
 
8. IGUALTAT, DONA I LGTBI  
 

8.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei de primera acollida del 
SIAD “A Prop Teu”. (G0452015000007) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar la quota anual de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels 
exercicis 2015-2016-2017. (COVN2018000004) 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge 
digne, en règim de lloguer, a Sant Vicenç dels Horts, per a l’any 2018. 
(G0702018000007) 
 


