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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 de juny 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 Ratificar el decret núm. 2018LLDR001137 de data 22 de juny sobre 
l'adscripció en comissió de serveis de la senyora OCC. (G0232018000142) 
 

2.2 Ratificar el decret núm. 2018LLDR001105 de data 19 de juny, sobre 
l'adscripció en comissió de serveis del senyor MCT. (G0232018000150) 
 

2.3 Ratificar decret núm. 2018LLDR001146 de data 26 de juny, sobre 
l’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs 
oposició lliure d'una plaça de Tècnic/a Superior de Secretària de la plantilla de 
funcionaris i funcionàries. (G0232018000063) 

 
2.4 Aprovar les adscripcions provisionals derivades de modificació de la 

RLT per una nova proposta organitzativa. (G0232018000163) 
 

2.5 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de dues places 
d’administratiu/iva de personal laboral fix. (G0232018000067) 
 

2.6 Aprovar les bases i convocatòria per a la provisió definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de 2 places de tècnic auxiliar de 
la plantilla de personal laboral fix. (G0232018000143) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la cinquena addenda corresponent al curs 2017-2018 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 llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de fi de curs de l'Escola Bressol l'Alegria amb lliurament 
de les orles als nens que marxen de l'escola, i posterior actuació musical a 
l’espai municipal plaça del Trèvol, el dia 29 de juny de 2018, entre les 17.15h i 
les 20.15h. (ACAE2018000076) 
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4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la realització de projecte de la reforma de tres habitatges municipals per a 
emergències socials, situats al carrer Nou, 62, 2n 1a i 2n 2a i a la plaça Miquel 
Julià, 6 Baixos 2a de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2018000037) 
 

4.2 Aprovar inicialment el projecte d'adequació de la urbanització de 
zona verda al carrer Claverol. (T2322018000008) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit 
del programa de dinamització comercial per a l'any 2018. (G0322018000025) 
 
6. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

6.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de l’acte de cloenda de l'AFSV 2014, amb el lliurament de 
recordatoris als esportistes i tècnics del club a l’espai municipal del pati de 
l’Escola La Guàrdia, el dia 30 de juny de 2018, entre les 11.00h i les 00.00h. 
(ACAE2018000077) 
 
7. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

7.1 Aprovar les bases i la convocatòria pública del sorteig per 
l'adjudicació de les Barraques per entitats, associacions i grups actius en el 
marc de la Festa Major d'Estiu 2018. (G0582018000005) 
 
8. HABITATGE SOCIAL  
 

8.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària per a la realització del 6è 
aniversari de la plataforma d'afectats per la hipoteca-PAH a l’espai municipal 
del Parc del Pi Gros-barbacoes el dia 30 de juny de 2018 entre les 8h i les 
17hores. (ACAE2018000092) 
 
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

9.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’atenció a joves i 
famílies en la deshabituació de consum de drogues, del servei psicològic per a 
adolescents i joves amb risc psicosocial i del servei de detecció en medi obert a 
joves amb risc d’exclusió. (G0222016000007) 
 

9.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de barri de Can Ros i el Serral els dies 29 i 30 de juny i 1 
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de juliol, a la plaça Narcís Lunes, entre les 09.00 i les 02.00h. 
(ACAE2018000067) 
 

9.3 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de barri de la Font del Llargarut els dies 29, 30 de juny i 1 
de juliol de 2018 a l’espai municipal del recinte Font del Llargarut, entre les 22h 
del dia 29 de juny fins les 12h del dia 1 de juliol de 2018. (ACAE2018000068) 
 
10. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

10.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient procediment 
sancionador núm. 37/2018 del senyor JAA. (G0372018000108) 
 

10.2 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
40/2018 del senyor NDD. (G0372018000111) 
 


