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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 de juliol 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. EDUCACIÓ 
 

2.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001182 de data 29 de juny, sobre 
l'aprovació de la llicència d'activitat extraordinària de la festa de fi de curs de 
l'Escola bressol l'Alegria. (G0412017000015) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar la revocació de la subvenció ordinària concedida a l'entitat 
Centre d'Estudis Locals de Sant Vicenç dels Horts, en la convocatòria de 
subvencions de suport a activitats i programes culturals per l'any 2016. 
(G0392016000005) 
 

3.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització de sis espectacles infantils per a la Festa Major d'Estiu 2017. 
(CTME2017000037) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Ratificar, ordenar i advertir a l'expedient de restauració de la realitat 
física alterada núm. 3/17, de la finca situada al carrer Muntanya, núm. 4a. 
(T2632017000003) 
 

4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per a 
l'execució subsidiària dels treballs de tapiat d'una nau industrial en desús a 
l'Avinguda Torrelles, núm. 27. Ordre d'execució núm. 14/16. (CTME2017000038) 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de renovació d'elements 
de l'enllumenat públic per lluminàries amb tecnologia LED i làmpades d'halogenurs 
ceràmics amb reducció potència i control de nivell lumínic. (G0352016000054) 
 

5.2 Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de treballs de moviments 
de terres i obra civil mitjançant maquinaria. (G0352017000004) 
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6. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

6.1 Ordenar i imposar la sanció a l'expedient sancionador núm. 1/2017, per 
exercir una activitat sense disposar de la llicència municipal ambiental, a la finca 
situada al carrer Gatosar, núm. 28 al senyor MTG. (G0302017000017) 
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

7.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador, procediment abreujat, 
núm. 2/2017 per incompliment de l'Ordenança d'ocupació de les vies i els espais 
públics de Sant Vicenç dels Horts, al senyor CBP. (G0322017000011) 
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de suport als serveis 
socials bàsics de l'Ajuntament. (G0432017000014) 
 

8.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
suport als serveis socials bàsics. (CTME2017000041) 
 
9. SALUT PÚBLICA  
 

9.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR001178 de data 28 de juny 
d'enguany, sobre l'aprovació de la imposició d'una multa coercitiva i aixecament de 
la mesura cautelar de tancament preventiu de les instal·lacions de l'obrador de pa i 
pastisseria localitzat al carrer Baixada Camp de Futbol naus 4A i 4B. 
(G0362017000009) 
 
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 Sant Roc. (ACAE2017000102) 
 
11. Proposicions urgents  
 

11.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa de barri la Guàrdia. 
 

11.2 Estimar el recurs potestatiu de reposició presentat per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Sant Vicenç dels Horts, contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 5 de maig de 2017, sobre l’aprovació de la revocació parcial 
de la subvenció concedida a l’entitat Federació d’Associacions de Veïns de Sant 
Vicenç dels Horts, en la convocatòria de subvencions pel funcionament de les 
Associacions de veïns i veïnes, per l’any 2016. 


