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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 4 de juny 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. SEGURETAT CIUTADANA  
 

2.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei d'operadors de 
comunicacions de la policia local de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0372017000091) 
 
 
3. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament per la renovació de llicències de subscripció de la signatura 
biomètrica. (CTME2020000028) 
 

3.2 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de la 
sala tècnica de "La Foneria", de la sala tècnica de "Can Sala" i altres elements 
dels vèrtex dels sistemes d'informació de l'Ajuntament. (G0512016000001) 
 
 
4. ECONOMIA I HISENDA  
 

4.1 Aprovar la sol·licitud per l’anualitat 2020, de l’addenda al PAMUS de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per destinar-lo a despesa corrent en 
concepte de neteja viària i/o jardineria. (EC032020000007) 
 
 
5. GENT GRAN 
 

5.1 Acceptar la renúncia de la part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació Gent Gran Centro Social La Vinyala en la convocatòria de 
subvencions de Gent Gran per a l'any 2019. (SBV12019000003) 
 
 
6. CULTURA  
 

6.1 Aprovar les bases i la convocatòria del V Premi de poesia Narcís 
Lunes i Boloix, per l’any 2020. (SBV32020000001) 
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7. ESPORTS 
 

7.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la part de la 
subvenció concedida al senyor MSR en la convocatòria de subvencions 
destinades a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió d’activitats 
d’Esports, de l’apartat Sant Vicenç al món per a l’any 2019. (SBV12019000008) 
 
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar la continuïtat i la modificació del contracte de servei 
d’atenció a domicili de l’Ajuntament. (G0432018000002) 
 

8.2 Denegar definitivament la concessió de prestacions econòmiques 
d’una part de les sol·licituds presentades i resoldre les al·legacions 
presentades, i en conseqüència 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) 
 
 
9. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l’orientació laboral per a persones desocupades afectades per la crisi sanitària 
Covid 19. (CTME2020000030) 
 
 
10. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

10.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de sistema de 
classificació automàtica d’activitats i consulta al moment de tràmits i 
documentació necessària per iniciar una activitat econòmica de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (G0302017000168) 
 
 
11. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la realització de la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de les 
obres de reforma de tres habitatges per a emergències socials situats al carrer 
Nou, 62, 2n 1a i 2n 2a i a la Plaça Miquel Julià, 6, baixos 2a. 
(CTME2020000027) 
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12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 
12.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de recepció, transport i 

deposició a planta de gestió de residus, en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), dels residus procedents de l’abandonament de runes, petites 
obres manteniment brigada i de l’escombrat mecànic (escombradora) del servei 
de neteja viària del municipi de Sant Vicenç dels Horts. (G0342018000001) 
 
 
13. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

13.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de control integral de 
plagues en la via pública, els edificis i equipaments municipals. 
(G0352018000001) 
 

13.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis del 
servei de desinfecció de les residències Sophos, Primitiva Barba i Can Pujador. 
(CTME2020000026) 
 
 
14. Proposicions urgents 
 

14.1 Aprovar inicialment el projecte d’enderroc de l’edifici del carrer 
Barcelona, núm. 21 i carrer Mossèn Josep Duran, núm. 14, que inclou la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. (T2322020000005) 


