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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 14 de juliol de 2017  
Hora: 11:30 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. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

2.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de prevenció aliè 
de riscos laborals i de vigilància de la salut de l'Ajuntament. (G0232017000079) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament de material educatiu per l'Aula Multisensorial de l'Escola 
Bressol Petit Mamut. (CTME2017000040) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Imposar la segona multa, requerir i advertir a l'expedient de 
restauració de la realitat física alterada núm. 22/15, a la finca situada al carrer 
Santander, núm. 38-42. (T2632015000009) 
 

4.2 Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 
de febrer de 2017 d’inici de l’expedient, i aprovar definitivament l’adquisició, 
mitjançant procediment d'expropiació de la resta de la finca registral 136, 
situada al carrer Bilbao, núm. 42. (T2522016000002) 
 

4.3 Aprovar l'adjudicació del contracte de les obres d'execució de la 
memòria valorada per a la reposició de paviment de vials. (G0292016000019) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar el deute pendent, estimar el recurs de reposició i requerir 
l'abonament del cànon de la concessió demanial de l'espai destinat a Bar-
Restaurant a l'edifici municipal del Molí dels Frares. (G0322017000005) 
 

5.2 Incoar expedient sancionador a la senyora ODG, per incompliment 
de l'Ordenança municipal per a la venda ambulant al mercat setmanal. 
(G0322017000013) 
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5.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit 
del programa de dinamització comercial per a l'any 2017. (G0322017000015) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l'adjudicació del contracte del servei d'execució del projecte 
de dinamització del mercat de treball local. (G0252017000008) 
 

6.2 Acceptar la resolució definitiva, per mutu acord, del conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Catalunya-La Pedrera. 
(G0252014000034) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar la pròrroga de la contractació del Servei de la Primera 
Acollida de Serveis Socials. (G0432015000013) 

 
7.2 Aprovar la resolució definitiva d'una part de les sol·licituds 

presentades a la convocatòria de subvencions per a menjador escolar, 
despeses d’escolarització, activitats extraescolars i casals d’estiu. 
(G0432017000009) 
 
8. SALUT PÚBLICA  

 
8.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de recollida i 

custòdia dels animals de companyia abandonats o perduts. (G0362017000010) 
 
9. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei d'un 
grup musical pel concert del Festirock i discjòquei per l'activitat de les 
Barraques. (CTME2017000044) 
 
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  

 
10.1 Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament i la Diputació de 

Barcelona per a formalitzar un suport econòmic i tècnic per a l'impuls del servei 
de mediació municipal. (G0222017000027) 

 
10.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció 
General d'Acció Cívica i Comunitària, per establir un marc de col·laboració 
estable per coordinar la programació de les activitats de caràcter cívic i 
comunitari que les dues administracions realitzen en els seus equipaments, així 
com pel plantejament i l'execució de possibles projectes conjunts d'àmbit 
comunitari orientats a millorar la cohesió social del municipi. 
(G0222017000030) 
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11. Proposicions urgents 
 

11.1  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del sopar de benvinguda dels nens i nenes saharauis. 
 

11.2  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festivitat de la Verge del Carme. 


