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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 14 de maig de 2020  
Hora: 10.00 h  
Lloc: Sessió telemàtica  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. SECRETARIA GENERAL, GEST. ADM, ASS.JURÍDICA  
 

2.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei per a l'assessorament i 
defensa jurídica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (G0532014000039)  
 
3. ORGANITZACIÓ  
 

3.1 Aprovar la continuïtat del contracte menor dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, àmbit local. (CTME2019000055)  
 

3.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte dels serveis postals i de 
missatgeria de l’Ajuntament. (CTON2020000007)  
 
4. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

4.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de gestió i dinamització 
de l’Espai Jove La Capella de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0582016000004)  
 
5. COMERÇ  
 

5.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei d’organització de 
les fires firatapes i firaestoc de primavera, desfilada de moda, firatapes i 
firaestoc de tardor, jornada de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa i Fira 
de Nadal. (CTON2020000006)  
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei d’atenció, gestió i 
dinamització del club feina i realització d’accions formatives ocupacionals de 
Sant Vicenç dels Horts. (G0252018000005)  
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

7.1 Aprovar la certificació d'obres número 7 i última i liquidació de les 
obres d’execució del projecte d’urbanització de la zona verda situada al carrer 
Claverol. (G0292018000015)  
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8. SALUT PÚBLICA  
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Discapacitats de Sant Vicenç dels Horts ADISCAP, que regula una subvenció 
nominativa, dins de l'àmbit de foment i promoció de la salut i inclusió de les 
persones amb discapacitat física i Intel·lectual i de les persones cuidadores a 
Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020. (SBNO2020000010) 
 

8.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei de neteja i 
desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals per a la prevencio i 
control de la legionel·losi. (CTON2020000004)  
 
9. GENT GRAN  
 

9.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei de manualitats per a la 
gent gran del municipi. (G0472015000006)  
 
10. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

10.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de l’operador 
local deixalleria municipal Cal Boter. (CTON2020000005)  
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Denegar provisionalment la concessió de prestacions econòmiques 
d’una part de les sol·licituds presentades i aprovar l’atorgament definitiu de la 
resta de les sol·licituds a la convocatòria de prestacions econòmiques 
destinada al cobriment de necessitats bàsiques de persones afectades per un 
expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i expedient de regulació 
d’ocupació (ERO). (SBV22020000002) 


