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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de maig 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. EDUCACIÓ 
 

2.1 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern local de data 13 
d’abril de 2018 i aprovar la modificació del contracte de servei de 
subministrament de menjars del servei de menjador de l’Escola Bressol Petit 
Mamut, prenent com a base el preu d’adjudicació. (G0412015000040) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Acceptar la donació de la senyora JAM de sis filmacions de caràcter 
familiar. (G0742018000004) 
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Ratificar el decret núm. 2018LLDR000758, de data 3 de maig, sobre 
la interposició de requeriment davant el/la director/a general d'Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi (exp. sancionador IF-B-36-2017). 
(G0352018000011) 
 
5. ESPORTS I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES  
 

5.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2018 de subvenció per les entrades pels grups de Gent 
Gran Pensionistes, aturats i fills d'aquests a la piscina d'estiu Sant Antoni - La 
Blava. (SBV22018000001) 
 

5.2 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2018 destinades a activitats esportives d’entitats de Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12018000005) 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 
6. SALUT PÚBLICA  
 

6.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
5/2018 del senyor NRM. (G0362018000011) 
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7. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

7.1 Declarar la caducitat de l’expedient sancionador núm. 3/2017 i incoar 
nou expedient sancionador núm. 1/2018 per exercir una activitat de taller de 
vehicles amb cabina de pintura, classificada en l’Annex II de la Llei 20/2009, 
ubicada al carrer d’Àngel Guimerà, núm. 15, sense disposar de control periòdic. 
(G0302017000098) 
 

7.2 Declarar la caducitat de l'expedient de procediment sancionador 
2/2017 i incoar nou expedient sancionador 2/2018 a Petromiralles, SL, per 
exercir una activitat classificada en l’Annex II de la Llei 20/2009, ubicada a C.A 
núm. 31 (Polígon Industrial Molí dels Frares), sense disposar de control 
periòdic. (G0302017000100) 
 
8. GENT GRAN 
 

8.1 Aprovar la pròrroga del contracte de manualitats per a la gent gran 
del municipi. (G0472015000006) 
 
9. SERVEIS SOCIALS  

 
9.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 

l’any 2018 de les subvencions i prestacions econòmiques amb la finalitat de 
caràcter social per a menjador escolar, despeses d’escolarització, activitats 
extraescolar i casals d’estiu. (SBV22018000002) 
 
10. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

10.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de l’oració en època de Ramadà, al pati de l’Escola Joan Juncadella, 
des del dia 15 de maig fins al 15 de juny de 2018, entre les 22h i les 00.30h. 
(ACAE2018000023) 
 
11. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la realització de diagrames de treball dintre de l’eina Genesys BPM. 
(CTME2018000035) 
 

11.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la instal·lació d'un Sistema de VideoWall. (CTME2018000036) 
 
12. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

12.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de comunicació 
offline, online i community manager consistent en gestionar les xarxes socials i 
part del web de l’Ajuntament i donar suport al departament d’Imatge i 
Comunicació. (G0552018000001) 
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13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

13.1 Deixar sense efecte acord de la Junta de Govern Local de data 16 
de febrer de 2018, desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 87/2017 del senyor AMT. (G0372017000324) 
 

13.2 Aprovar la incoació de l'expedient procediment sancionador num. 
36/2018 del senyor FJLN. (G0372018000104) 
 

13.3 Desestimar íntegrament, ratificar i imposar la sanció de l'expedient 
sancionador núm. 20/2018 del senyor AZE. (G0372018000042) 
 

13.4 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
7/2018 del senyor JACA. (G0372018000005) 
 

13.5 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
3/2018 del senyor JMCV. (G0372018000010) 
 
14. Proposicions urgents 
 

14.1 Aprovar la llicència d’activitat extraordinària i cessió d’espai per a la 
realització de la bicicletada familiar de l'AMPA de l’Escola Sant Vicenç, amb 
sortida i arribada a l'Escola Sant Vicenç i recorregut per la carretera Sant Boi i 
la llera del riu Llobregat, el dia 13 de maig de 2018, entre les 9.30h i les 11h. 

 
14.2 Aprovar la modificació de les bases i la convocatòria per l’any 2018, 

de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i 
difusió d’activitats culturals. 
 
 


