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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de març de 2018  
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. 34/18 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
 
3. HISENDA I ECONOMIA  
 

3.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques per a 
l'atorgament d'ajudes a famílies amb escassa capacitat econòmica, per al 
pagament de tributs de l’exercici 2018, i aprovar la convocatòria per a l’any 
2018. (G0262018000045) 
 
4. CULTURA  

 
4.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 

realització de l’Espectacle de dansa, teatre i animació infantil a la Plaça Lluís 
Companys, el dia 16 de març de 2018, de les 17h a les 23.30 hores. 
(ACAE2018000026) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer 
Jaca. (T2322018000003)  
 
6. HABITATGE SOCIAL  
 

6.1 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR000388 de data 28 de febrer de 
2018, sobre l’aprovació de la pròrroga de la cessió d'ús privatiu de l'habitatge 
municipal en règim compartit situat al Carrer Nou, 62 1er (dormitori 2) a la Sra. 
MCAF, per un termini de 4 mesos. (G0702017000006)  
 

6.2 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR000267 de data 9 de febrer de 
2018, sobre l’aprovació de la pròrroga de la cessió d'ús privatiu de l'habitatge 
municipal en règim compartit situat al Carrer Nou, 62 1er (dormitoris 1 i 3) a la 
família GT. (G0702017000007)  
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6.3 Ratificar el Decret núm. 2018LLDR000268 de data 9 de febrer de 
2018, sobre l’aprovació de la pròrroga de la cessió d'ús privatiu de l'habitatge 
municipal en règim compartit situat al Carrer Nou, 62 1er 1a (dormitori 4) a la 
Sra. EGF. (G0702017000008)  
 
7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

7.1 Aprovar la revocació de part de la subvenció concedida a l’empresa 
BCMC, SL, 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)  
 

7.2 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i 
aprovar la convocatòria per a l’any 2018 5a Edició del Concurs d'Idees 
Emprenedores i Projectes Empresarials i Comercials-2018. (G0252018000007)  
 
8. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

8.1 Aprovar la imposició de sanció a l'expedient sancionador núm. 
42/2017 del senyor ELC. (G0372017000197)  
 
9. Proposicions urgents 
 

9.1 Aprovar la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència 
de la senyora CPS, amb efectes del dia 19 de març de 2018 i fins a la 
reincorporació de la treballadora substituïda o fins que es resolgui la 
convocatòria de la borsa de treball, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 


