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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 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 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001883 de 2 de novembre de 2017, 
sobre l'aprovació de la pròrroga de 2 anys del contracte del servei per a 
l'assessorament i defensa jurídica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0532014000039) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Acceptar la renúncia total i aprovar el reintegrament de la bestreta de la 
subvenció, concedida a l’alumne J.L.A, en la convocatòria de subvencions per a 
l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que portin a terme estudis postobligatoris 
durant el curs 2017-2018. (G0412017000020) 
 

3.2 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria 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 durant el curs 2017-2018. (G0412017000037) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de calçotada castellera inauguració de temporada de l’Associació Colla 
Castellera Carallots de Sant Vicenç dels Horts, al Parc Pi Gros el dia 25 de febrer 
de 2018 entre les 7h i les 18 hores. (ACAE2018000013)  
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs literari infantil, juvenil i 
d’adults Narcís Lunes i Boloix per a l’any 2018. (G0392018000005)  
 

4.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització del projecte documental "Vinguts d'arreu 2017", per a la recuperació de 
la memòria oral de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2018000015)  
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5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar la memòria valorada per a la connexió del camí del riu 
Llobregat, al seu pas per la riera de Torrelles amb el camí de servei d’ADIF, al 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (T2322018000002)  
 
6. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor pel 
subministrament de diferents jocs infantils ubicats al parc dels Països Catalans al 
Barri de Sant Antoni. (CTME2018000013)  
 

6.2 Aprovar la certificació núm. 3 i última, amb augment de cost de l’obra 
del contracte de les obres de renovació d'elements de l'enllumenat públic per 
lluminàries amb tecnologia LED i làmpades d'halogenurs ceràmics amb reducció 
potència i control de nivell lumínic. (G0352016000054)  
 

6.3 Aprovar l’actualització del preu de contracte del servei de neteja 
integral dels centres escolars, Biblioteca Les Voltes, Forn Romà i Policia Local, 
per la variació de l’IPC interanual. (G0352014000012)  
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  

 
7.1 Acceptar la renúncia total i aprovar el reintegrament de la subvenció 

concedida a l’empresa Barbens Palau Fruits SL, en la convocatòria de 
subvencions per a la contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels 
Horts per a l'any 2016. (G0252016000024) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

8.1 Aprovar el procés de selecció per als cursos de formació del 
departament de Promoció i Foment de l'Ocupació. (G0252018000003) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de l’estada 
d’usuaris de serveis socials en un recurs residencial temporal. (CTME2018000012) 
 
10. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

10.1 Aprovar l’aportació que fa l’Ajuntament al Consorci Localret, per a l’any 
2018. (G0512018000003) 
 

10.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei de suport per la 
microinformàtica i atenció a l’usuari de nivell 1 a l’Ajuntament. (G0512018000005) 
 

10.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte de subministrament de 
dos equips d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra (exp. 2014.02), 
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mitjançant compra agregada amb l'Associació Catalana de Municipis - consorci 
Català de Desenvolupament Local. (G0512018000001) 
 
11. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

11.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de coordinació i prestació 
de diferents serveis a les instal·lacions esportives municipals. (G0422015000033) 
 

11.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la 3a Caminada solidària en suport a la investigació del càncer 
infantil, per al diumenge 18 de febrer 2018 amb sortida i arribada al Parc del 
Mamut Venux, entre les 8h i les 14 hores. (ACAE2018000012) 
 
12. GENT GRAN 
 

12.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit de gent gran i aprovar la convocatòria per a 
l'any 2018. (G0472018000001) 
 
13. SALUT PÚBLICA  
 

13.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 4/2018 del senyor 
OLC. (G0362018000005) 
 

13.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 6/2018 del senyor 
NEHR. (G0362018000006) 
 

13.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 5/2018 del senyor 
NRM. (G0362018000011) 
 

13.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 7/2018 del senyor 
NEHR. (G0362018000007) 
 

13.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 8/2018 del senyor 
RPR. (G0362018000008) 
 

13.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 9/2018 del senyor 
ARG. (G0362018000009) 
 
14. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

14.1 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 49/2017 de la senyora PGM. (G0372017000203) 
 

14.2 Aprovar la imposició de sanció de l'expedient sancionador núm. 
77/2017 del senyor IAP. (G0372017000309) 
 

14.3 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 83/2017 
del senyor EMC. (G0372017000310) 
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14.4 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 86/2017 
de la senyora JIP. (G0372017000313) 
 

14.5 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 87/2017 
del senyor AMT. (G0372017000324) 
 

14.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 16/2018 del 
senyor VFM. (G0372018000033) 
 

14.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 17/2018 del 
senyor JCO. (G0372018000034) 
 

14.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 18/2018 del 
senyor ILV. (G0372018000040) 
 

14.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 19/2018 del 
senyor VDA. (G0372018000041) 
 

14.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 20/2018 del 
senyor AZE. (G0372018000042) 
 

14.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 21/2018 del 
senyor AJZE. (G0372018000043) 
 

14.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 22/2018 del 
senyor AAF. (G0372018000044) 
 

14.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 23/2018 del 
senyor JAG. (G0372018000045) 
 
15. Proposicions urgents  
 

15.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
telecomunicacions. (CTME2018000016) 
 
 
 
 
 
 


