
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

 
 

 
ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 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 les bases reguladores específiques i la convocatòria per a 
l'atorgament d'ajudes en el pagament de l'IBI i IVTNU, a famílies amb escassa 
capacitat econòmica, per a l’any 2017. (G0262017000035) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar l'inici de l'expedient d'ordre d'execució núm. 4/17, de la finca 
situada al carrer Pintor Fortuny, núm. 14. (T2642017000004) 

 
3.2 Aprovar l'adjudicació del contracte de les obres d'execució del projecte 

d'adequació de la urbanització dels carrers de Fundadors, Bruc, Pío Baroja i Walt 
Disney. (G0292016000011) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació de la subvenció nominativa, 
concedida a la Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts, dins de l'àmbit del 
programa de dinamització comercial, per a l'any 2016. (G0322016000003) 

 
4.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador, procediment abreujat, 

per incompliment de l'Ordenança d'ocupació de les vies i els espais públics, al 
senyor JSS. (G0322017000003) 
 

4.3 Aprovar el requeriment per a 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. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

5.1 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament i FEMAREC SCCL, per a la 
realització de formació especialitzada per a la millora de l'ocupabilitat. 
(G0252017000006) 
 

5.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de la 4a 
Edició del Concurs d'Idees Emprenedores i Projectes Empresarials i Comercials, 
per a l'any 2017. (G0252017000007) 
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6. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  

 
6.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària per a la realització de la 

Cursa de ciclisme de muntanya (BTT). (ACAE2017000010) 
 
6.2 Aprovar el requeriment per a l'abonament del cànon de la concessió 

demanial de l'espai destinat a Bar-Restaurant, a l'edifici municipal del camp de 
futbol de la Guàrdia. (G0422017000005) 

 
6.3 Aprovar el requeriment per a l'abonament del cànon de la concessió 

demanial de l'espai destinat a Bar-Restaurant amb terrassa, a l'edifici municipal del 
camp de futbol de la Barruana. (G0422017000006) 
 
7. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

7.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de la 12a 
edició del concurs musical per grups i cantautors/ores, anomenat EMMAQUETA'T 
2017. (G0582017000001) 
 

7.2 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de calçotada popular - àpats de temporada. (ACAE2017000019) 


