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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 9 de febrer 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 l'inici de la licitació del contracte administratiu especial 
d’explotació del Bar del Casal d’Avis de Can Ros, situat a la planta baixa del local 
del mateix, ubicat al carrer Lagunilla núm. 2-11, locals 2,3,4,10 i 11. 
(G0532018000007) 
 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000178, de data 1 de febrer, sobre 
l'aprovació del nomenament com a funcionari en pràctiques de la categoria de 
Sergent del senyor GJT. (G0232018000014) 
 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Acceptar l’increment de l’import de concessió dels ajuts del Programa 
complementari de transicions educatives, per al curs 2017-2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. (G0412017000017) 
 

4.2 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit d’Educació i aprovar la convocatòria per a 
l’any 2018. (G0412018000003) 
 

4.3 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de ball de la disfressada de l’Escola la Immaculada, a la plaça Sant 
Jordi, el dia 9 de febrer de 2018, de 15.15h a 16.30 hores. (ACAE2017000158) 
 

4.4 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Rua de Carnestoltes de l'Escola Sant Vicenç, el dia 9 de febrer de 
2018, de 15h a 16 hores amb el recorregut pels carrers Ramon Poch, del Riu i 
Antoni Gaudí. (ACAE2018000006) 
 

4.5 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Rua de carnestoltes de l'Escola La Guàrdia, amb recorregut pels 
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carrers Mataró, Lleó, Jaén, Rambla Lleida, Les Palmes, Màlaga, Lanzarote, La 
Corunya, Olot, Ramon Camps, Lleó i Mataró el dia 9 de febrer de 2018, de 15h a 
16.30 hores. (ACAE2018000007) 
 

4.6 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Rua de carnestoltes de l'Escola Sant Antoni, amb recorregut per 
l’Avinguda Mas Picó, carrer Massana, Enric Granados, Isaac Albeniz, Joan 
Llimona, i Mestre Millet, el dia 9 de febrer de 2018, de 14.30h a 15.15 hores. 
(ACAE2018000008) 
 

4.7 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Rua de carnestoltes de l'Escola Sant Jordi, amb recorregut pels 
carrers Ramon Camps, Torres i Bages, Montjuïc, Mossèn Jacint Verdaguer, Sant 
Joan Bosco i tornada a Ramon Camps, el dia 9 de febrer de 2018 de 15.30h a 
16.30 hores. (ACAE2018000009) 
 
 
5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar el Protocol per al Carnestoltes 2018, signat per les comparses 
participants i l’Ajuntament per a coordinar i organitzar la Rua del Carnestoltes. 
(G0392018000001) 
 

5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
lloguer d'equips de so, 2 discjòqueis i personal tècnic per a la celebració de les 
activitats de Carnestoltes 2018. (CTME2018000011) 
 
 
6. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte servei de control integral de 
plagues en la via pública, els edificis i equipaments municipals. (G0352018000001) 
 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR000157 de data 29 de gener de 
2018, sobre la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal en règim compartit situat 
al c. Mestre Pérez Moya, 11 4t 1a (dormitori 2 ) a la família GR, i el conveni que 
regula les condicions d'aquesta cessió. (G0702018000002) 
 
 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

8.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
consistent en l’organització de la 1a Mostra Internacional de Pastisseria de Sant 
Vicenç dels Horts. (CTME2018000008) 
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9. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

9.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de persones 
participants en programes de qualificació professional i programes d’experienciació 
laboral, lligats al programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris 2017. (G0252018000004) 
 
 
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

10.1 Acceptar la renúncia parcial de la subvenció concedida a les entitats 
Associació veïnal de Sant Antoni i Associació veïnal de Sant Josep, en la 
convocatòria de subvencions pel funcionament de les associacions de veïns i 
veïnes de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2017. (G0222017000007) 
 
 
11. SALUT PÚBLICA  
 

11.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 3/2018 del senyor 
ARL. (G0362018000004) 
 
 
12. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC  

 
12.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 2/2017 

del senyor MAGR. (G0312017000004) 
 

12.2 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 3/2017 
del senyor BME. (G0312017000005) 
 
 
13. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

13.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Sant Vicenç dels 
Horts amb el Sàhara, que regula una subvenció nominativa, dins de l’àmbit 
d’establir relacions i activitats solidàries de cooperació i voluntariat amb el poble 
Sahrauí, per l'any 2018. (G0572018000001) 
 

13.2 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Iris, 
l'Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sahara i l'Escola 27 de Febrero a 
Boujador Sahara, per a la implementació d’un projecte socio-psico-pedagògic i de 
dotació de recursos materials, tècnics i de formació de formadors continuada per 
l’any 2018. (G0572018000002) 
 
 
14. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

14.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 44/2017 
del senyor DEL. (G0372017000188) 
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14.2 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 45/2017 
del senyor PFB. (G0372017000189) 
 

14.3 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 78/2017 
del senyor APG. (G0372017000306) 
 

14.4 Estimar íntegrament les al·legacions presentades, sobreseïment i arxiu 
de l'expedient procediment sancionador núm. 84/2017 del senyor VGB. 
(G0372017000311) 
 

14.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 10/2018 del 
senyor BCH. (G0372018000025) 
 

14.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 11/2018 del 
senyor DFE. (G0372018000026) 
 

14.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 12/2018 del 
senyor EGS. (G0372018000027) 
 

14.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 13/2018 del 
senyor EFS. (G0372018000028) 
 

14.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 14/2018 de One 
Motion Logistics Iberia, SL. (G0372018000029) 
 

14.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 15/2018 del 
senyor JARB. (G0372018000030) 
 
 
15. Proposicions urgents  
 

15.1 Aprovar la resolució de l’adjudicació per a dur el servei de bar que 
es presta amb motiu de la festa juvenil l’Horterada, de divendres 9 de febrer, i 
de la festa infantil la Vailetada, de dissabte 10 de febrer, al Parc del Mamut 
Venux amb motiu de la festivitat de Carnestoltes de 2018. 
  


