
 
 
  

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT  
 
 
Òrgan: Junta de Govern Local  
Caràcter: ordinària 
Data: 3 de febrer de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
De conformitat amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’article 98 b) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, us convoco, per indicació de l’alcaldessa, a la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es farà el 3 de 
febrer de 2017, a les 10:00 h, en primera convocatòria, a la sala de juntes de la 
casa consistorial. 
 
Si no hi ha el quòrum de constitució necessari, aquesta sessió queda 
convocada automàticament per segona vegada 48 hores després (art. 40 del 
ROM). 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. ECONOMIA I HISENDA  
 

2.1 Aprovar la sol·licitud de subvencions del Catàleg de suport als 
serveis i a les activitats locals de la Diputació de Barcelona 2017. 
(G0262017000012) 
 
3. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  

 
3.1 Modificar la resolució de la Junta de Govern Local de data 12 de 

novembre de 2015, respecte a les característiques, retribucions i jornada del 
personal eventual, que comprèn el lloc de treball d'Assessor d'Alcaldia. 
(G0232015000110) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la concessió dels premis del Concurs de Pintura Ràpida per 
l'any 2017. (G0392016000033) 

 
4.2 Aprovar la concessió dels premis del Festival Internacional de 

Curtmetratges Santiago Arizón 2016-2017. (G0392016000030) 
 
 
 



 
 
5. URBANISME, OBRES I PROJECTES PÚBLICS  

 
5.1 Tancar i arxivar l'expedient de restauració de la realitat física alterada 

núm. 2/16, de la finca situada al carrer Sant Francesc, núm. 6. 
(T2632016000002) 

 
5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per la 

reposició parcial del paviment de la Travessera d'Aragó. (CTME2017000009) 
 
6. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

6.1 Desestimar la sol·licitud d'ampliació del termini per presentar 
al·legacions a l'expedient sobre procediment sancionador núm. 1/2016, per 
exercir una activitat no compatible amb el planejament urbanístic sense la 
comunicació prèvia, al senyor GOF. (G0302016000043) 
 
7. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

7.1 Aprovar la despesa anual per a l'any 2017, en concepte de treballs a 
facturar dins de l'expedient de contractació del servei de neteja viària i recollida 
de residus sòlids urbans. (G0342013000004) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  

 
8.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de l'aplicatiu de l'Àrea 

de Promoció Econòmica i de Ciutat. (G0252016000056) 
 
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  

 
9.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació de part de la subvenció 

concedida a la Federació d'associacions de veïns de Sant Vicenç dels Horts, 
en la convocatòria de subvencions pel funcionament de les Associacions de 
Veïns, per la convocatòria de l'any 2016. (G0222016000008) 
 
10. Proposicions urgents  
 
11. Precs i preguntes  


