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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 9 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. EDUCACIÓ 
 

2.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de suport a activitats i programes de caire social 
en l'àmbit d'Educació (curs 2016-2017). (G0412017000002) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000967, de data 31 de maig, 
d'aprovar l'acceptació de la concessió del Fons de prestació "Activitats culturals 
de les festes majors", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". (G0392017000010) 
 

3.2 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de suport a activitats i programes culturals per a 
l'any 2017. (G0392017000006) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la memòria valorada per a l'execució subsidiària dels treballs 
de tapiat d'una nau industrial en desús, situada a l'Avinguda Torrelles, núm. 27. 
(T2322017000002) 
 

4.2 Aprovar l'execució subsidiària de l'expedient d'ordre d'execució núm. 
14/16, de la finca situada a l'Avinguda Torrelles, núm. 27. (T2642016000014) 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar la modificació del contracte menor per la realització dels 
treballs destinats a la restauració i pintat dels espais interiors de Casa de la 
Vila. (G0352017000032) 
 

5.2 Aprovar l'inici de la contractació de les obres d'execució de la 
memòria valorada per la reparació de diversos trams de carrers de la Font del 
Llargarut, la Guàrdia, Can Costa, i Sant Roc mitjançant el seu asfaltat. 
(G0352017000036) 
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6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

6.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació de la subvenció 
concedida a l'empresa ASO, en la convocatòria de subvencions per a la 
modernització i nova implantació d'establiments comercials a Sant Vicenç dels 
Horts, per a l'any 2016. (G0322016000009) 

 
7. SALUT PÚBLICA  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
control i manteniment de colònies de gats. (CTME2017000031) 
 
8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

8.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000996, de data 2 de juny, sobre 
l'aprovació de l'adjudicació de bars amb motiu d'activitats promogudes per 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a l'any 2017. (G0222017000015) 
 
9. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

9.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit d'activitats i programes infantils i juvenils, i 
aprovar la convocatòria per a l'any 2017. (G0582017000002) 

 
10. GENT GRAN 
 

10.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit de gent gran i aprovar la convocatòria per 
a l'any 2017. (G0472017000003) 
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’una exposició de bonsais i diversos tallers per fomentar l'art del 
Bonsai, respectar la natura i el medi ambient. (ACAE2017000057) 
 

11.2  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la celebració del 4rt Aniversari de l’entitat PAH. 
(ACAE2017000059) 


