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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 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 l’inici de la licitació del contracte de servei de neteja de 
l’escola bressol municipal Petit Mamut. (CTON2019000006) 
 

2.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de la 
34a edició infantil i juvenil del Certamen literari Narcís Lunes i Boloix 2019. 
(SBV32019000003) 
 
3. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament i reparació de la tanca perimetral de les dues zones de joc als 
parcs infantils ubicats a la plaça Miquel Julià. (CTME2019000020) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 
(IMPSOL), en virtut del qual es regulen diversos aspectes de la competència 
d’ambdues administracions de la parcel·la situada al camí de la Font de Sant 
Josep, núm. 9, per a la promoció d’habitatges dotacionals pels joves en règim 
de lloguer. (COVN2019000008) 
 

4.2 Aprovar l'adquisició per mutu acord en el procediment d'expropiació 
de la finca registral número 2259, situada al carrer Canigó, núm. 9. 
(T2522018000005)  
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de part de la subvenció 
concedida als professionals ELD i FJFC en la convocatòria de subvencions per 
la modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis per a 
l'any 2018. (G0322018000007)  
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6. HABITATGE SOCIAL  
 

6.1 Aprovar la pròrroga de l'ajut social per accedir a l'habitatge de la 
senyora LD. (G0702015000003)  
 

6.2 Aprovar la pròrroga del conveni de cessió d'ús privatiu de l'habitatge 
del C. Nou, 62 1er 2a (Dormitoris 3 i 4) en règim compartit entre la familia 
Barrientos i l'Ajuntament. (G0702017000011)  
 
7. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

7.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del subministrament del 
mòdul d’intervenció per a la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. 
(CTON2019000008)  
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar les prestacions econòmiques de 2 ajuts complementaris de 
menjador i estada per l’escola Bressol EL PATITO FEO per al curs 2018-2019. 
(SBDI2019000001)  
 

8.2 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques de la segona part dels 
ajuts complementaris de menjador i la quarta part de les despeses 
d’escolarització per el curs 2018-2019. (SBV22018000002)  
 
9. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

9.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 40/2019 a 
Mobles Rovira. (SC012019000033)  
 
10. SALUT PÚBLICA  
 

10.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 39/2019 al 
senyor CD. (SC012019000038) 
 
11. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

11.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 40/2019 al 
senyor HH. (SC012019000039) 
 

11.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 47/2019 al 
senyor JFC. (SC012019000040) 
 

11.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 48/2019 a la 
senyora JAP. (SC012019000041) 
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11.4 Aprovar el desistiment de la contractació del 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. (CTON2018000005) 


