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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 de desembre 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona. 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió d’ 
ajuts a les entitats socioeducatives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels 
Horts, que portin a terme programes d’orientació i acompanyament a joves en 
situació socioeconòmica desfavorida, que estiguin cursant estudis 
postobligatoris i aprovar la convocatòria pel curs 2017-2018. 
(G0412017000037) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament de 4 jardineres pels accessos de la Casa de la Vila. 
(CTME2017000066) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de la subvenció Programa 
Suport planificació estratègica SOC 2017. (G0252017000030) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l'acceptació de la subvenció del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya en l'àmbit de suport al Programa de Treball i Formació. 
(G0252017000032) 
 

6.2 Aprovar l’acceptació provisional d’atorgament de la subvenció per a 
la realització del programa UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social. (G0252017000036) 
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7. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

7.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de l'Acte solidari de recollida de joguines. (ACAE2017000152) 
 

7.2 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de la pKassejada solidària del Club Excursionista per la Marató. 
(ACAE2017000155) 
 
8. IGUALTAT, DONA I LGTBI  
 

8.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de primera acollida del 
SIAD “A prop teu”. (G0452015000007) 
 
9. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
Muntatge de la infraestructura necessària per dur a terme la celebració del 
Festival de la Infància i la Festa de Cap d'Any 2017. (CTME2017000064) 
 
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de dinar popular, tallers i sopar amb concert a l’espai municipal Parc 
del Mamut Venux. (ACAE2017000153) 
 

10.2 Aprovar la renúncia de l’ajut del suport econòmic mitjançant conveni 
de col·laboració 2016 entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
(G0222016000051) 
 
11. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

11.1 Aprovar sol·licitud d'alta per l'ús del servei VÀlid al Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya. (G0512017000012) 
 

11.2 Aprovar la sol·licitud d'alta de l'Ajuntament al servei e-Tauler del 
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. (G0512017000013) 
 

11.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte de subministrament 
de 25 ordinadors, mitjançant compra agregada amb l’Associació Catalana de 
Municipis – Consorci Català pel Desenvolupament Local. (G0512017000009) 
 
12. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

12.1 Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els 
voluntaris per a l’elaboració de programes radiofònics, temporada 2017/2018. 
(G0552017000003) 
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13. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC  
 

13.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 4/2017 del 
senyor HZ. (G0312017000016) 
 
14. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

14.1 Desestimar íntegrament les al·legacions presentades, ratificar, 
imposar i requerir a l'expedient sancionador núm. 71/2017 del senyor ISB. 
(G0372017000279) 
 

14.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 87/2017 del 
senyor AMT. (G0372017000324) 


