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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de juliol 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. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 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 personal laboral fix. (G0232018000066) 
 

2.2 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 personal laboral fix. (G0232018000174) 
 

2.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió en règim 
d'interinatge d'una plaça de tècnic/a Superior Administració Especial, lloc de 
treball d'arquitecte/a de la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i constitució d'una borsa de treball. (G0232018000118) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la sisena addenda corresponent al curs 2018-2019 del 
Conveni entre l'Ajuntament i l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d'Ensenyament per al Pla Educatiu d'Entorn per als 
cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. (G0412015000024) 
 

3.2 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de neteja de l'Escola 
Bressol Municipal Petit Mamut. (G0412017000021) 
 

3.3 Aprovar la resolució del servei de subministrament de menjars del 
servei de menjador de l’Escola Bressol Petit Mamut i l'aprovació de la 
continuïtat del servei fins a la nova adjudicació del contracte. 
(G0412015000040) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l'actuació de La Caja de Pandora per la Festa Major d'Estiu 2018. 
(CTME2018000051) 
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4.2 Aprovar la resolució definitiva de part de les sol·licituds presentades 
a la convocatòria de subvencions a entitats culturals per a l'any 2018. 
(SBV12018000007) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Resolució de les al·legacions presentades i aprovar definitivament el 
Projecte Executiu de reurbanització del carrer Jaca. (T2322018000003) 
 

5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
consistent en la redacció de la proposta per a la construcció d’habitatges 
dotacionals al terreny situat al Camí de la Font de Sant Josep, núm. 9 i una 
proposta de modificació puntual del planejament vigent del terreny situat al 
carrer de Sant Joan, núm. 13. (CTME2018000053) 
5.3 Aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament del carrer de Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts. (G0292017000018) 
 
6. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de lloguer de 
material divers, transport, elaboració de documentació tècnica, muntatge, 
manteniment, vigilància, desmuntatge, neteja i retirada materials, i la gestió i 
comercialització dels firaires participants no locals, per la realització de la 
mostra al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (G0352018000033) 
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

7.1 Aprovar l'inici de l'expedient d'ordre d'execució per la neteja i 
manteniment de la parcel·la 19(d) polígon 2 de terreny rústic del municipi. 
(G0692018000006) 
 

7.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de candidates 
participants en el programa formatiu per a la inserció de les dones de Sant 
Vicenç dels Horts, Valora’t Entrena’t i Lidera el teu projecte, 2a edició. 
(G0252018000025) 
 
8. ESPORTS I PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES  
 

8.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la XXVII Caminada nocturna 2018 a l’espai municipal Rafael 
Casanova, 45, el dia 21 de juliol de 2018, entre les 20.30h i les 00 hores. 
(ACAE2018000098) 
 
9. HABITATGE SOCIAL  
 

9.1 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu de l'habitatge municipal 
en règim compartit, situat al carrer Nou, 62, 1r 1a a la Sra. MCAF, per un 
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termini de 4 mesos, i la modificació del conveni que la regula, per tal de fer-hi 
constar el canvi d’habitació. (G0702017000006) 
 

9.2 Aprovar la prestació econòmica per accedir a l'habitatge al Sr. FJTR i 
la Sra. CNL, i el conveni que la regula. (G0702015000009) 
 
10. SALUT PÚBLICA  

 
10.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador 

sancionador núm. 15/2018 del senyor DAG. (G0362018000021) 
 

10.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 35/2018 del 
senyor MGL. (G0362018000043) 
 

10.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 36/2018 del 
senyor AH. (G0362018000044) 
 

10.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 37/2018 del 
senyor AVR. (G0362018000045) 
 

10.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 38/2018 del 
senyor AMM. (G0362018000046) 
 

10.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 39/2018 del 
senyor AHT. (G0362018000047) 
 
11. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

11.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del Vermut de festa Major d’Estiu de JuntsxSVH a l’espai municipal 
Francesc Moragas, el dia 22 de juliol de 2018, entre les 9h i les 15h. 
(ACAE2018000089) 
 
12. GENT GRAN 
 

12.1 Acceptar les renúncies i l’inici del reintegrament de part de les 
subvencions concedides a les entitats que fan suport a activitats i programes de 
caire social en l’àmbit de gent gran en la convocatòria de subvencions per a 
l'any 2017. (G0472017000003) 
 
13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament d'una motocicleta per a la Policia Local. (CTME2018000038) 
 

13.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
44/2018 de la senyora NSS. (G0372018000125) 
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13.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 60/2018 del 
senyor HB. (G0372018000178) 
 
14. Proposicions urgents 
 
14.1 Aprovar la concessió per a la instal·lació de les Barraques per entitats, 
associacions i grups actius en el marc de la Festa Major d’Estiu 2018. 
(G0582018000005) 
 


