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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de maig 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la Sentència núm. 131/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
 
3. ALCALDIA  
 

3.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de l'oració del mes de Ramadà. (ACAE2017000034) 
 

3.2 Aprovar la llicència d'activitat activitat extraordinària i cessió d'espai 
per a la realització de la Processó de Maria Auxiliadora. (ACAE2017000055) 
 
4. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria de Plans d'Ocupació 
subvencionats per la Diputació de Barcelona 2017-2018. (G0232017000050) 
 
5. ECONOMIA I HISENDA  
 

5.1 Aprovar l'autorització i disposició a favor de l'Associació Catalana de 
Municipis, de la quota anual per a l'exercici 2017. (G0262017000072) 

 
5.2 Aprovar l'autorització i disposició a favor de la Federació Catalana de 

Municipis, de la quota anual corresponent a l'exercici 2017. (G0262017000074) 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1 Iniciar el procediment d'execució subsidiària i iniciar els tràmits per la 
licitació del contracte d'execució de les obres de bombament provisional, 
d'estabilització del nivell freàtic, al Polígon Industrial Les Fallulles. 
(T2642016000002) 
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6.2 Aprovar l'adquisició, per mutu acord, en el procediment d'expropiació 

de la finca registral 3968, situada entre els carrers Bilbao, núm. 21 i 
Guadalajara, núm. 8. (T2522017000003) 
 

6.3 Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre els Ajuntaments 
de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte 
executiu d'un gual inundable al riu Llobregat. (G0292016000010) 
 
7. EDUCACIÓ 
 

7.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de l'ajut del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017 de la 
Diputació de Barcelona. (G0412017000013) 

 
7.2 Aprovar l'inici del procediment de revocació de part de la subvenció 

concedida a l'entitat Casal Infantil i Juvenil El Quijote, en la convocatòria de 
subvencions per reforçar programes per a la millora de l'èxit escolar, els 
processos de transició escola treball i la cohesió social de la comunitat 
educativa, pel curs 2015-2016. (G0412015000049) 
 
8. CULTURA  

 
8.1 Aprovar la proposta del Jurat per l'atorgament dels premis de la 32a 

Edició Infantil i Juvenil del Concurs Literari Narcís Lunes i Boloix, per a l'any 
2017. (G0392017000003) 
 

8.2 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de la diada castellera del 4rt. Aniversari dels Carallots. 
(ACAE2017000044) 
  

8.3 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització de dinar de germanor de la diada castellera del 4rt. Aniversari dels 
Carallots. (ACAE2017000051) 
 
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  

 
9.1 Aprovar l'inici del procediment de revocació de part de la subvenció 

concedida a MLCC, 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) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  

 
10.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 

esdeveniments d'empreses creades i en fase de consolidació i aprovar la 
convocatòria per a l'any 2017. (G0252017000012) 
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11. SERVEIS SOCIALS  
 

11.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de l'ajut de la Diputació de 
Barcelona 2017, en l'àmbit de suport per a la garantia del benestar social. 
(G0432017000008) 

 
11.2 Aprovar les bases reguladores específiques de les subvencions, 

mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb finalitat de caràcter 
social per a menjador escolar, despeses d'escolarització, activitats 
extraescolars i casals d'estiu i aprovar la convocatòria de menjador escolar, 
despeses d'escolarització, activitats extraescolars pel curs 2017-2018 i casals 
d'estiu per a l'any 2017. (G0432017000009) 
 
12. ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

12.1 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit de les subvencions per a facilitar l'accés 
de gent gran, pensionistes, aturats i fills d'aquests a la piscina d'estiu de Sant 
Antoni - La Blava i aprovar la convocatòria per a l'any 2017. (G0422017000011) 
 
13. GENT GRAN 
 

13.1 Aprovar la llicència d'activitat extraordinària i cessió d'espai per a la 
realització d'un menjar popular amb orquestra a l'espai municipal de la plaça la 
Pau. (ACAE2017000049) 
 
14. Proposicions urgents 
 

14.1  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització d’una bicicletada de l’Escola la Guàrdia. (ACAE2017000054) 
 

14.2  Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la festa del Barri del Turó. (ACAE2017000052) 


