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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 de març de 2019  
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. EDUCACIÓ 
 

2.1 Aprovar la resolució definitiva d’una part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions per a l’alumnat de Sant Vicenç 
dels Horts que portin a terme estudis postobligatoris durant el curs 2018-2019. 
(SBV22018000003) 
 
3. CULTURA  

 
3.1 Acceptar la donació d’una sínia per l’empresa CEMAUSA SA. 

(SC092019000001) 
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per la 
modificació de quatre escomeses de clavegueram d'edifici plurifamiliar al carrer 
Provença. (CTME2019000024) 
 
5. HABITATGE SOCIAL  
 

5.1 Desestimar els dos recursos presentats a la resolució definitiva de 
les sol·licituds presentades a la convocatòria, aprovada per Acord de Junta de 
Govern Local de data 28 de desembre de 2018. (G0702018000007) 
 

5.2 Deixar sense efecte l’obligació de pagar la renda mensual de lloguer 
amb efectes retroactius, sobre la cessió d'ús privatiu de l'habitatge municipal en 
règim compartit situat al carrer Nou, núm.62, 1er 1a (Dormitori 2) a la Sra. LIPC 
i la seva família. (G0702018000006) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Acceptar l’expedient de revocació parcial del programa Treball i 
Formació, adreçat a persones aturades, en base a l’Ordre EMO/221/2014 de 
21 de juliol. (G0332014000009) 
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7. GENT GRAN 
 

7.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei en l’especialitat 
mèdica de la podologia a les persones de mes de 65 anys que ho necessitin. 
(CTON2019000011) 
 

7.2 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la Festa del Soci del Casal d'Avis de Can Ros amb un dinar 
popular a l’espai municipal de la plaça del Doctor Rafael Lagunilla, el dia 30 de 
març de 2019. (ACAE2019000030) 
 
8. INFÀNCIA I JOVENTUT  
 

8.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2019, de les subvencions de suport a activitats de caire social en l’àmbit 
del Departament d'infància i Joventut. (SBV12019000004) 
 

8.2 Aprovar la concessió del premi per al desenvolupament d'un projecte 
d'Art urbà de dimensió comunitària, per l’any 2019. (SBV32019000001) 
 

8.3 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de Calçotada solidària a l’espai municipal Parc Foneria, el dia 31 de 
març de 2019, entre les 10 h i les 20. (ACAE2019000017) 
 
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

9.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del 1r Festival “PAS AL TEATRE” organitzat per l’associació de 
Veïns Vila Vella, a l’espai municipal plaça Lluís Companys, el dia 29 de març 
de 2019, entre les 17.15h i les 21hores. (ACAE2019000020) 
 
10. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

10.1 Aprovar l’inici de la contractació del servei per a la prestació del 
servei del sistema M7 de seguretat ciutadana. (CTNS2019000002) 
 

10.2 Aprovar la renúncia de les subvencions concedides dins de l’àmbit 
del Catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de suport 
a de Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana. 
(G0512018000002) 
 
11. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

11.1 Aprovar la liquidació recollides selectives sistemes integrats de 
gestió de residus municipals: recollida piles exercici 2018. (MALQ2019000001) 
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12. SALUT PÚBLICA  
 
12.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 54/2019 a la 

senyora MACM. (SC012019000047) 
 

12.2 Establir, amb caràcter preventiu, el comís del gos i incoar expedient 
procediment sancionador núm. 55/2019 del senyor AL. (SC012019000048) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 56/2019 a la 
senyora AEE. (SC012019000049) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 57/2019 a la 
senyora NMBE. (SC012019000050) 
 

12.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 58/2019 a la 
senyora RBE. (SC012019000051) 
 
13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció 
de l'expedient sancionador núm. 91/2018 al senyor ORL. (G0372018000274) 
 

13.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
113/2018 al senyor KCH. (SC012018000016) 
 

13.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
6/2019 al senyor HEFEF. (SC012018000024) 
 

13.4 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
16/2019 al menor VGB. (SC012019000009) 

 
13.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 60/2019 al 

senyor JFRV. (SC012019000053) 
 
 


