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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 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. CULTURA  
 

2.1 Aprovar la revocació i acceptar el reintegrament de la subvenció 
ordinària concedida a l'entitat “Casa de Andalucía”, en la convocatòria de 
subvencions de suport a activitats i programes culturals per a l'any 2016. 
(G0392016000005) 
 

2.2 Aprovar les bases i la convocatòria del Concurs de fotografia Francesc 
Siñol per a l'any 2017. (G0392017000011) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de les obres d'execució del projecte 
constructiu de renovació de la xarxa de clavegueram al carrer Albacete. 
(G0292016000012) 
 

3.2 Aprovar l'inici de l'expedient d'ordre d'execució, núm. 5/17, de la finca 
situada a la Travessera Barcelona, núm. 72. (T2642017000005) 
 

3.3 Aprovar l'inici de l'expedient d'ordre d'execució, núm. 6/17, de la finca 
situada al carrer Fundadors, núm. 13. (T2642017000006) 
 
4. SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pels 
treballs destinats a la restauració i pintat de la façana de Casa de la Vila. 
(CTME2017000033) 
 

4.2 Aprovar l'adjudicació del Lot 1 i declarar desert el Lot 2 del contracte del 
servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mòbil de 
l'Ajuntament. (G0352017000003) 
 

4.3 Aprovar la memòria valorada de les obres per la construcció de tres 
correcans ubicats al parc del costat del cementiri, al carrer Aurora, núm. 56 i al 
parc del carrer Alacant amb Ávila. (G0352017000044) 
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5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a l'empresa 
Tremetal SCP, en la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació 
de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts 2015. (G0252015000023) 
 
6. SERVEIS SOCIALS  
 

6.1 Ratificar el decret núm. 2017LLDR000961, de data 31 de maig, sobre 
l'aprovació de la concessió dels Fons Prestació Finançament de l'àmbit de 
Benestar Social, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. (G0432017000012) 
 

6.2 Demanar a la Mesa d'Emergència l'adjudicació directa del parc públic 
desocupat per situacions d'emergència econòmica i social. (G0432017000013) 
 
7. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

7.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de formació 
d'administració i certificació electrònica: disseny de processos (WorkFlow 
Designer), sobre la plataforma Genesys BPM. (G0512017000004) 
 

8. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

8.1 Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis de disseny gràfic i 
impressió per la Mostra Comercial i Agrícola organitzada per l'Ajuntament. 
(G0552015000007) 
 

8.2 Aprovar l'inici de la contractació del servei de disseny gràfic, impressió, 
realització de la revista i el calendari municipals i disseny, impressió, muntatge i 
desmuntatge del material comunicatiu de la Mostra Comercial, Agrícola i 
Gastronòmica. (G0552017000002) 
 

9. Proposicions urgents 
 
9.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 

realització d’un sopar i ball de revetlla de Sant Joan del Casal d'avis de Can Ros. 
(ACAE2017000066) 


