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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 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 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) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva per 
concurs oposició lliure de 2 places de tècnic auxiliar de la plantilla de personal 
laboral fix. (G0232018000143) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 

2.3 Ratificar el decret núm. 2018LLDR001026, de data 5 de juny sobre la 
declaració en situació de Serveis Especials de la Funcionària SSZ. 
(G0232018000148) 
 

2.4 Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig 
de 2018, sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana 
de Responsable de programes de la plantilla de funcionaris i funcionàries. 
(G0232018000064) 
 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions destinades a activitats i programes de caire social en 
l’àmbit d’educació (curs 2017-2018) per a l’any 2018. (G0412018000003) 
 

3.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de fi de curs del CFA Garrosa a l’espai municipal Pati edifici 
antics Salesians, el dia 21 de juny de 2018, de 19h a 23h. (ACAE2018000065)  
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4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Tancar i arxivar l'expedient de restauració de la realitat física alterada 
(14/2014), de la finca situada al carrer Sant Francesc, núm. 6. (T2612014000015)  

 
4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 

redacció del projecte executiu d'urbanització d'un nou accés a l'antic edifici dels 
salesians a Sant Vicenç dels Horts. (CTME2018000043)  
 
 
5. PROMOCIÓ ECÒNOMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida a 
l’empresa a nom de RMG (Baby&Kids) en la convocatòria de subvencions a 
empreses per a la contractació de persones desocupades per a l'any 2015. 
(G0252015000023)  
 

5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l’assessorament i formació en la trajectòria formativa en Exportació. 
(CTME2018000042)  
 

5.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
disseny del desenvolupament de l’Eix Quatre Camins. (CTME2018000045)  
 

5.4 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la neteja i manteniment de la 
parcel·la ubicada a la finca núm. 11 del polígon núm. 3 del barri del Serral. 
(G0692018000001)  
 

5.5 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la neteja i manteniment de la 
parcel·la ubicada a la finca núm. 12 del polígon núm. 3 del barri del Serral. 
(G0692018000002)  

 
5.6 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la neteja i manteniment de la 

parcel·la ubicada a la finca núm. 14 del polígon núm. 3 del barri del Serral. 
(G0692018000003)  
 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de 
desembre de 2017, sobre l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’E.l. Xarxa 
AgroSocial SCCL. (G0252017000035) 
 
 
7. GENT GRAN 
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
realització de càtering per diferents activitats de la Setmana de la Gent Gran 2018. 
(CTME2018000046) 
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8. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i la Diputació de Barcelona, L’Agrupació de Defensa Forestal Puig 
Vicenç per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. (G0342018000064) 
 
 
9. HABITATGE SOCIAL  
 

9.1 Aprovar la modificació i la pròrroga del contracte de servei de gestió de 
la borsa local d’habitatge i del RSHPOC de l’Ajuntament. (G0702016000004) 
 
 
10. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la TDS Trail Solidària 2018 l’espai Parc de Pi Gros, el dia 17 de juny 
de 2018, entre les 8h i les 14 hores. (ACAE2018000074) 
 
 
11. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

11.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Taller de 
Solidaritat de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa dins de 
l’àmbit d’establir relacions i activitats solidàries de cooperació i voluntariat 
internacional, per l'any 2018. (G0572018000003) 
 
 
12. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

12.1 Deixar sense efecte el nomenament d’instructor acordat per resolució 
de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2018 i, nomenar l’instructor de 
l’expedient sancionador núm. 45/2018 del senyor ACA. (G0372018000129) 
 

12.2 Deixar sense efecte el nomenament d’instructor acordat per resolució 
de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2018 i, nomenar l’instructor de 
l’expedient sancionador núm. 46/2018 de la senyora MMMG. (G0372018000130) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
52/2018 de la senyora KR. (G0372018000151) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
53/2018 de la senyora MCJ. (G0372018000152) 
 

12.5 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
54/2018 del senyor HEA. (G0372018000153) 
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12.6 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
55/2018 del senyor FMD. (G0372018000154) 
 

12.7 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador núm. 
56/2018 del senyor FJSG. (G0372018000155) 
 

12.8 Aprovar la despesa i adquisició d’un vehicle 4x4 híbrid per serveis 
policials, Toyota rav4 2.5l 2wd advance 145kw (197 cv) 5p automàtic, modalitat 
d’arrendament, amb opció de compra, amb l’ACM. (G0372018000127) 
 

12.9 Aprovar la despesa i adquisició del contracte de subministrament d’un 
turisme híbrid marca Kia model Niro, pel procediment de compra agregada amb 
l’ACM, per a la policia local. (G0372018000143) 
 


