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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 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. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 Aprovar la concessió de la comissió de serveis del senyor JCP. 
(G0232019000046) 
 
3. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

3.1 Aprovar la modificació del projecte constructiu de renovació de la 
xarxa de clavegueram al carrer Albacete, TM de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2322016000002) 
 

3.2 Aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte 
constructiu de renovació de la xarxa de clavegueram al carrer Albacete. 
(G0292016000012) 
 

3.3 Imposar una penalitat a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, SL al 
no haver presentat la documentació requerida en el Decret 2018LLDR002020. 
(G0292018000021) 
 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

4.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2019 de les subvencions a les persones de Sant Vicenç dels Horts que 
s’estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat 
econòmica. (SBV22019000002) 
 

4.2 Aprovar les bases especifiques i la convocatòria per l’any 2019 de 
les subvencions per a la modernització i nova implantació d'establiments 
comercials i de serveis a Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2019000001) 
 

4.3 Aprovar les bases reguladores específiques de les subvencions a 
empreses, per al foment de la contractació de persones desocupades de Sant 
Vicenç dels Horts i aprovar la convocatòria per a l’any 2019. 
(SBOR2019000002) 
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4.4 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2019 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
el foment i impuls de l’activitat agrària professional a Sant Vicenç dels Horts. 
(SBOR2019000003) 
 
5. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

5.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització del 70è Campionat de Catalunya de Coloms Esportius a l’espai 
municipal de l’esplanada del carrer Linares, des del dia 25 de març fins al 6 de 
maig de 2019, en horari de 10h a 19h. (ACAE2019000024) 
 
6. GENT GRAN 
 

6.1 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 de Gent Gran. (SBV12019000003) 
 
7. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  

 
7.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Sant Vicenç 

dels Horts amb el Sàhara, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit 
de la cooperació, per a l'any 2019. (SBNO2019000006) 
 
8. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

8.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 49/2019 al 
senyor AC. (SC012019000042) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Aprovar la continuïtat del contracte de servei de centre obert 
municipal El Quijote de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, fins a la nova 
adjudicació del contracte o fins un màxim de tres mesos. (G0432014000016) 
 
10. MOBILITAT I SENYALITZACIÓ  
 

10.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de les obres del projecte 
d’implantació del carril bici en el casc urbà i carrers zones A1 i C1. 
(CTON2019000010) 
 
11. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

11.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de serveis de grua 
municipal per a la retirada i trasllat de vehicles de la via pública i per a trasllat 
de vehicles per al seu tractament com a residus sòlids. (CTON2019000009) 
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11.2 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció 
de l'expedient sancionador núm. 04/2019 al senyor JMVL. (SC012018000022) 
 

11.3 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció 
a l'expedient sancionador núm. 19/2019 al menor EMC. (SC012019000012) 
 

11.4 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció 
de l'expedient sancionador núm. 20/2019 al menor PLF. (SC012019000013) 
 

11.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 50/2019 al 
senyor RBT. (SC012019000043) 
 

11.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 51/2019 al 
senyor ABC. (SC012019000044) 
 

11.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 52/2019 a la 
senyora JRC. (SC012019000045) 
 

11.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 53/2019 a la 
senyora LBDG. (SC012019000046) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Cos de Portants del 
Sant Crist, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per 
a l'any 2019. (SBNO2019000008) 
 

12.2 Aprovar l’actualització del Projecte d'urbanització del sector 'les 
Fallulles', dins de l'àmbit comprès entre el camí de Ca n'Ubach, carrer Molins i 
el torrent del Ros al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, fases 1,2 i 3. 
(T2312011000003) 
 

12.3 Adquisició mitjançant procediment d'expropiació de la finca registral 
2259, situada al carrer Canigó, 9, d'aquest municipi. (T2522018000005) 
 
 
 


