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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 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. ALCALDIA  
 

2.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de culte amb música i missatge religiós a l’espai municipal de la 
plaça Narcís Lunes, el dia 29 de juliol de 2018, entre les 19h i les 22h. 
(ACAE2018000079) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per ocupar 
places de la categoria d’Auxiliar Administratiu/va. (G0232018000178) 
 

3.2 Aprovar les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per ocupar 
places de la categoria d'Administratiu/va. (G0232018000179) 
 

3.3 Aprovar les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a 
Mitjà/ana responsable de Web i Xarxes Socials. (G0232018000138) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria durant 
el curs 2018-2019 de les subvencions de suport a activitats i programes de 
caire social per la concessió d'ajuts a l'alumnat de Sant Vicenç dels Horts que 
porti a terme estudis postobligatoris. (SBV22018000003) 
 
5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria del Concurs de fotografia 
Francesc Siñol per a l’any 2018. (SBV32018000001) 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de les obres d’execució del 
projecte de reurbanització del carrer Jaca. (G0292018000014) 
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6.2 Aprovar la memòria valorada de l’espai situat a la cantonada dels 
carrers García Lorca i Sant Josep. (T2322018000005) 
 

6.3 Aprovar la memòria valorada de les escales i el talús situats a la 
cantonada dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Sant Miquel. 
(T2322018000007) 
 

6.4 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de les obres d’execució del 
projecte d’urbanització de la zona verda situada al carrer Claverol. 
(G0292018000015) 
 

6.5 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de les obres d’execució del 
projecte de l’espai públic situat a la cantonada dels carrers Garcia Lorca i Sant 
Josep. (G0292018000016) 
 

6.6 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de classificació 
automàtica de llicències d’obres menors/majors i comunicacions 
prèvies/assabentats i consulta al moment de tràmits i documentació necessària 
per sol·licitar-les. (G0292016000007) 

 
6.7 Aprovar l’inici de l’expedient d'ordre d'execució núm. 2018/01, per la 

presentació d’un certificat de viabilitat de la col·locació d’una piscina 
desmuntable al pati posterior de l'habitatge situat al carrer Barcelona, 253, EN-
03. (T2642018000002) 
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
a la campanya de promoció gastronòmica QuintoTapa 2018. 
(CTME2018000052) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

8.1 Declarar deserta l’oferta de lloc de treball d’Auxiliar tècnic de serveis 
municipals de Plans d’Ocupació dins de la segona convocatòria del Pla 
metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i aprovar les bases i la convocatòria de Plans 
d’Ocupació dins de la segona convocatòria del Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2016-2019, Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
a la selecció d’una persona com a auxiliar tècnic/a serveis municipals. 
(RH102018000003) 
 
9. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament per l’adquisició de material pels vestidors del Pavelló 
Poliesportiu Sant Josep. (CTME2018000056) 
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10. HABITATGE SOCIAL  
 

10.1 Aprovar la prestació econòmica per accedir a l'habitatge al Sr. ALS i 
la Sra. SAG, i el conveni que la regula. (G0702015000004) 
 

10.2 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu de l'habitatge 
municipal en règim compartit, situat al carrer Nou, 62, 1r 2a (dormitori 3) a la 
Sra. EGF. (G0702017000008) 
 
11. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

11.1 Aprovar la liquidació de recollides selectives sistemes integrats de 
gestió de residus municipals: recollida (paper i cartró, vidre, envasos) de maig a 
juny de 2018, venda paper i cartró de maig a juny de 2018 i RAEE 1r trimestres 
2018. (G0342018000058) 
 
12. IGUALTAT, DONA I LGTBI  

 
12.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 

convocatòria de subvencions de programes per a la promoció d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i LGTBI per a l’any 2018. 
(SBV12018000009) 
 
13. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

13.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la matinal motera de Legisladores el dia 29 de juliol de 2018 en 
horari de 9h a 15h a l’espai municipal del Jardí del Molí dels Frares. 
(ACAE2018000090) 
 

13.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de botifarrada popular el dia 2 d'agost de 2018 a la plaça de la Vila, 
des de les 19h fins a les 23h. (ACAE2018000101) 
 
14. GENT GRAN 
 

14.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions d'activitats en l’àmbit de la gent gran per a l’any 
2018. (G0472018000001) 
 
15. SERVEIS SOCIALS  
 

15.1 Aprovar la resolució definitiva darrera i última, de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions per despeses d’escolaritat i ajuts 
complementaris de menjador per al curs escolar 2017-2018. 
(G0432017000009) 
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15.2 Aprovar la resolució definitiva d’una tercera part les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques per a 
menjador escolar, despeses d'escolarització, activitats extraescolars i casals 
d'estiu per a l’any 2018. (SBV22018000002) 
 

15.3 Aprovar la continuïtat del contracte de servei de centre obert 
municipal El Quijote de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, fins a la nova 
adjudicació del contracte. (G0432014000016) 
 
16. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

16.1 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
61/2018 del senyor CHBEM. (G0372018000190) 
 

16.2 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
62/2018 del senyor OHC. (G0372018000192) 
 

16.3 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
63/2018 del senyor FFM. (G0372018000193) 
 

16.4 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
64/2018 del senyor AVV. (G0372018000194) 


