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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de juny de 2017  
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 constitució de la Comissió de Valoració de Criteris Socials de 
l'Ajuntament. (G0202017000003) 
 
3. ECONOMIA I HISENDA  
 

3.1 Aprovar l'abonament de la quota anual de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona de l'exercici 2017. (G0262017000090) 
 

3.2 Aprovar la sol·licitud per l'anualitat 2017, de l'addenda al PAMUS de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per destinar-lo a despesa corrent en concepte 
de neteja viària i/o jardineria. (G0262017000091) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la revocació de la subvenció ordinària concedida a l'entitat 
Associació Cultural Club Amatent, en la convocatòria de subvencions de suport a 
activitats i programes culturals per a l'any 2016. (G0392016000005) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar l'inici de la contractació de les obres de bombament provisional 
d'estabilització del nivell freàtic, al Polígon Industrial Les Fallulles. 
(G0292017000016) 
 

5.2 Imposar la primera multa, requerir i advertir a l'expedient de restauració 
de la realitat física alterada, núm. 5/16, de la finca situada al carrer Benidorm, núm. 
7. (T2632016000005) 
 

5.3 Tancar i arxivar l'expedient d'ordre d'execució núm. 23/12, del carrer 
Balaguer, núm. 18. (T2642012000030) 
 

5.4 Ordenar i advertir a l'expedient d'ordre d'execució expedient núm. 1/17, 
de la finca situada al carrer Santa Maria, núm. 11. (T2642017000001) 
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5.5 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de les obres d'execució del 
projecte de reforma i ampliació de Can Comamala. (G0292017000017) 
 
6. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar la revisió del preu del contracte del servei de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes d’alarmes d'intrusió i incendi, i 
connexió amb centrals receptores d'alarmes dels edificis municipals. 
(G0352011000018) 
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

7.1 Aprovar la revocació total de la subvenció concedida a la professional 
SBH i aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a la professional 
MLCC, de la convocatòria de subvencions per a la modernització i nova 
implantació d'establiments comercials de Sant Vicenç dels horts, per a l'any 2016. 
(G0322016000009) 
 

7.2 Imposar la sanció a l'expedient sancionador, procediment abreujat, núm. 
1/2017 per incompliment de l'Ordenança d’ocupació de les vies i els espais públics 
de Sant Vicenç dels Horts, al senyor JSS. (G0322017000003) 
 
8. SALUT PÚBLICA  
 

8.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001126, de data 22 de juny 
d'enguany, d'aprovació de mesura cautelar pel tancament preventiu i inici de 
l'expedient de mesures correctores al fon de pa i pastisseria Forn de Can Coll, SL 
situat al carrer de la Baixada Camp de Futbol, núm. 4A i 4B. (G0362017000008) 
 

8.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
cessió definitiva dels animals dels quals l'Ajuntament és titular. 
(CTME2017000036) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Baix Llobregat 
Centre, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit dels serveis socials 
bàsics i serveis preventius per l'any 2017. (G0432017000004) 
 
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

10.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de la Festa de barri de Can Costa. (ACAE2017000099) 
 
11. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

11.1 Aprovar l'adjudicació del contracte del subministrament d'un sistema 
de videoacta, equips de gravació i transmissió de les actes de les sessions que 
celebrin els òrgans col·legiats de l'Ajuntament, així com el seu manteniment i 
suport tècnic. (G0512016000009) 
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12. MOBILITAT I SENYALITZACIÓ  

 
12.1 Aprovar el contracte d'arrendament del solar situat a la carretera de 

Sant Boi, Parcel·la número 4, resultant de la reparcel·lació del sector SV-88 
"Façana Llobregat", per a destinar-lo a aparcament a la zona de Vila Vella. 
(G0312017000002) 
 
13. Proposicions urgents 
 

13.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del final de temporada de futbol 2016-2017. (ACAE2017000096). 
 

13.2  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària per a la realització de la 
Festa de barri Font del Llargarut. (ACAE2017000100) 


