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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 de març de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. ECONOMIA I HISENDA  

 
2.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei per 

l'elaboració de base de dades que faciliti la revisió del padró de guals o altres 
dades d'interès per la seva incorporació al GIS. (CTME2017000021) 
 
3. EDUCACIÓ 

 
3.1 Aprovar la revocació parcial o total de les subvencions concedides a 

l'AMPA de l'escola La Vinyala, l'AMPA de l'escola La Guardia, l'escola Sant 
Antoni, l'escola Joan Juncadella, l'AMPA de l'escola Joan Juncadella, i la 
Fundació Privada Iris, en la convocatòria de subvencions de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit d'Educació (curs 2014-2015), per a l'any 
2015. (G0412015000004) 

 
3.2 Aprovar la revocació parcial de les subvencions concedides a les 

escoles Mare de Déu del Rocio, Sant Jordi, Joan Juncadella i Sant Antoni, a 
l'Institut Salesians i a la Fundació Privada Iris, en la convocatòria de 
subvencions de suport a activitats i programes de caire social en l’àmbit 
d'Educació (curs 2015-2016), per a l'any 2016. (G0412016000003) 

 
3.3 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 

convocatòria de subvencions 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 durant el curs 2016 - 2017. (G0412016000035) 

 
3.4 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'AFA de l'Escola Mare de 

Déu del Rocio, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit 
d’Educació durant el curs 2016-2017. (G0412017000003) 

 
3.5 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'AMPA de l'Escola Sant 

Josep, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit d'Educació per al 
curs 2016-2017. (G0412017000004) 
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3.6 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Iris, que 

regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit d'Educació per al curs 2016-
2017. (G0412017000005) 

 
3.7 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'amics i 

alumnes del CFA Garrosa, que regula una subvenció nominativa, dins de 
l'àmbit d'Educació per al curs 2016-2017. (G0412017000006) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Escola de Música Sant 
Vicenç, que regula una subvenció nominativa, dins dels àmbits de Cultura i 
Joventut i Infància, per a l'any 2017. (G0392017000002) 
 
5. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de lloguer de material, 
transport, muntatge, manteniment, vigilància, desmuntatge, neteja i retirada 
materials, i la gestió i comercialització dels firaires participants no locals, per la 
realització de la Mostra. (G0352016000034) 
 
6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

6.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de la subvenció del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la planificació estratègica per a 
actuacions en el territori dels 7 municipis signants del conveni de col·laboració 
de prospecció industrial. (G0252016000048) 

 
6.2 Aprovar la revocació de la subvenció pel Foment de l'ocupació 

concedida a diverses empreses en la convocatòria de subvencions per a l'any 
2015. (G0252015000023) 
 
7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

7.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000350 de data 3 de març, sobre 
l'aprovació de l'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la realització de 
taula solidària i participativa per informar sobre la precarietat de la vivenda. 
(G0222017000008) 
 


