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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona. 
 

2.2 Donar compte de la Sentència núm. 178/2018 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona. 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió en règim 
d’interinatge d’una plaça d’enginyer/a i la constitució d’una borsa de treball. 
(G0232018000034) 
 
4. EDUCACIÓ  
 

4.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei del cicle de teatre i audicions 
musicals per a les escoles de Sant Vicenç dels Horts curs 2018- 2019. 
(G0412017000022)  
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar les bases que regulen els criteris de selecció de la tercera 
trajectòria formativa en exportació per a PIMES, any 2018. (G0252018000018)  
 

5.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de l’esdeveniment 
Firatapes Km.0. (G0322018000027)  
 
6. HABITATGE SOCIAL  
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la “Asociación Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca- SVH”, que regula una subvenció nominativa, dins de 
l'àmbit de l’habitatge, per a l’any 2018. (G0702017000005)  
 

6.2 Aprovar la modificació del conveni de cessió d’ús privatiu de l’habitatge 
municipal en règim compartit a la Sra. EGF, signat en data 11 d’agost de 2017, per 
tal de fer-hi constar el canvi a l’habitatge situat al carrer Nou, 62, 1er 2a (dormitori 
3). (G0702017000008)  
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6.3 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu de l'habitatge de 

referència, a la senyora EABV i la seva família, per un termini de 6 mesos, i la 
modificació del conveni de cessió d’ús privatiu de l’habitatge municipal en règim 
compartit, signat en data 1 de desembre de 2017, per tal de fer-hi constar el canvi 
de dormitoris cedits. (G0702017000011)  
 

6.4 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu de l'habitatge municipal en 
règim compartit, situat al carrer Nou, 62, 1r 2a (dormitori 2), a la senyora CA i la 
seva família, per un termini de 6 mesos, i la modificació del conveni que la regula, 
per tal d’establir l’obligació de pagar una renda de lloguer mensual. 
(G0702017000012)  
 
7. IGUALTAT, DONA I LGTBI  
 

7.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’assessorament psicològic 
del SIAD “ A prop teu”. (G0452015000009) 
 
8. GENT GRAN 
 

8.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la revetlla de Sant Joan del Casal d'Avis de Can Ros amb la 
celebració d'un sopar amb catering i música a l’espai municipal plaça del Doctor 
Rafael Lagunilla, el dia 23 de juny de 2018. (ACAE2018000063) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar la rectificació de l’acord de resolució definitiva de les 
subvencions per al suport a activitats i programes de caire social en l’àmbit d’ajuts 
per a activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües estrangeres, activitats 
musicals, expressió artística i tecnologia per al curs escolar 2017-2018, aprovat per 
la Junta de Govern Local de 12 de gener de 2018. (G0432017000009) 
 
10. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a 
l’actuació del proper 14 de juliol de 2018 del grup musical ZOO. 
(CTME2018000048) 
 
11. SALUT PÚBLICA  
 

11.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient procediment 
sancionador núm. 10/2018 del senyor HEA. (G0362018000013) 
 

11.2 Deixar sense efecte el nomenament d’instructora acordat per resolució 
de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2018 i, nomenar la instructora 
de l’expedient procediment sancionador núm. 3/2018 del senyor ARL. 
(G0362018000004) 
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12. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

12.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
27/2018 del senyor FJMA. (G0372018000065) 
 

12.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
29/2018 de la senyora ENM. (G0372018000069) 
 

12.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
30/2018 de la senyora ELN. (G0372018000070) 
 
13. Proposicions urgents 
 

13.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la revetlla de Sant Joan del Consell de la Gent Gran amb sopar i 
música a l’espai municipal de la Pista poliesportiva Francesc Macià, el dia 23 de 
juny de 2018, entre les 21h i les 01.00h del dia 24 de juny de 2018. 
(ACAE2018000078) 

 
13.2 Aprovar la resolució definitiva d’una part de 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) 
 

 
 


