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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. PROTECCIÓ CIVIL 
 

2.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
implantació de plans d'emergència a edificis municipals de Sant Vicenç des Horts. 
(CTME2020000023) 
 
 
3. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

3.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis de comunicació 
offline, online i de community manager – social media de l’Ajuntament. 
(CTON2020000009) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 
 

4.1 Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga de 
la contractació temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
operària de neteja de la senyora YMB. (G0232019000243) 
 

4.2 Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga de 
la contractació temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
operària de neteja de la senyora LGP. (G0232019000244) 
 
 
5. ECONOMIA I HISENDA  
 

5.1 Aprovar la quota d'associats a la Federació de Municipis de Catalunya 
per a l'exercici 2020. (SC142020000005) 
 
 
6. GENT GRAN 
 

6.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que tinguin 
com a objectiu el foment i difusió d’activitats en l’àmbit de la Gent Gran. 
(SBV12020000005) 
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7. CULTURA  
 

7.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la 
cultura per a contribuir a impulsar la recerca sobre el coneixement de la comarca 
per a l’any 2020. (SBNO2020000012) 
 
 
8. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

8.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020, de les subvencions de suport a activitats que tinguin 
com a objectiu el foment i difusió d’activitats i programes juvenils. 
(SBV12020000006) 
 
 
9. SERVEIS SOCIALS  
 

9.1 Denegar provisional i definitivament la concessió de la subvenció d’una 
part de les sol·licituds presentades i aprovar l’atorgament definitiu de la resta de 
sol·licituds a la convocatòria de subvencions per activitats esportives i 
d’aprenentatge de llegües estrangeres, musicals, expressió artística i 
tecnològiques del curs 2019-2020. 
 
 
10.  PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
gestió del servei Sant Vicenç en Xarxa per a la dinamització i manteniment d’una 
xarxa de suport comunitari. (CTME2020000032) 
 
 
11. COMERÇ 
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a 
la implantació de la plataforma moneder.cat per a gestionar els pagaments a tots 
els comerços. (CTME2020000031) 
 

11.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del subministrament, 
mitjançant arrendament, de l’enllumenat de Nadal. (CTON2020000010) 
 

11.3 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de subministrament 
d’estructures còniques il·luminades per la decoració de Nadal. (CTON2020000008) 
 

11.4 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per a la modernització i nova 
implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç dels Horts. 
(SBOR2020000003) 
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12. INDÚSTRIA 
 

12.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores especifiques i la 
convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions pel foment de la contractació de 
persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2020000001) 
 
 
13. AGRICULTURA  
 

13.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per a l'any 2020, de la subvenció de foment i impuls de l’activitat 
agrària professional. (SBOR2020000004) 
 
 
14. EMPRENEDORIA 
 

14.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions a les persones de Sant Vicenç 
dels Horts que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa de una 
activitat econòmica. (SBOR2020000002) 
 
 
15. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

15.1 Apreciar la impossibilitat en l’execució dels contractes relatius als Lots 
1, 5 i 6 de regulació del servei de coordinació i impartició de formació. 
(CTON2019000007) 
 
 
16. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

16.1 Aprovar inicialment el projecte d'enderroc de l'edifici municipal del 
carrer Comerç, 32, a Sant Vicenç dels Horts. (T2322020000002) 
 

16.2 Aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació 
de la sala gran de l'edifici dels antics salesians com a aules de PFT-PTT, a Sant 
Vicenç dels Horts. (T2322020000003) 
 

16.3 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre d’execució 2014/8 de la finca 
situada a la carretera de Sant Boi, núm. 1 de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642014000010) 
 

16.4 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre d’execució per a la reparació de 
despreniments d'elements de la façana de l'edifici del carrer Barcelona, núm. 212 
de Sant Vicenç dels Horts. (T2642019000033) 
 

16.5 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre de manament per a la reparació de 
la tanca de la façana en perill de caure al carrer Enric Borràs, núm. 22, de Sant 
Vicenç dels Horts. (T2642019000039) 
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16.6 Aprovar la modificació del projecte executiu de reforma i ampliació de 
Can Comamala, a Sant Vicenç dels Horts. (T2322016000004) 
 

16.7 Aprovar la modificació del contracte de les obres d'execució del 
projecte de reforma i ampliació de Can Comamala, a Sant Vicenç dels Horts. 
(G0292017000017) 
 
 
17. MEDI AMBIENT, SOSTENBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

17.1 Aprovar la continuïtat del contracte de la concessió del servei 
d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter. (G0342013000007) 
 
 
18. HABITATGE SOCIAL  
 

18.1 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en el dormitori 2 i 4 de 
l’habitatge municipal situat al c. Nou, 62 1r 1a per mantenir a la família de la 
senyora CCG. (STHE2019000005) 
 

18.2 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en el dormitori 3 en l’habitatge 
municipal situat al c. Nou, 62 1r 1a per mantenir a la família LS, per un termini de 
sis mesos. (STHE2019000007) 
 

18.3 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en el dormitori 1 de l’habitatge 
municipal situat al c. Nou, 62 1r 2a per mantenir a la família de la senyora LIPC, 
per un termini de sis mesos. (STHE2019000008) 
 
 
19. Proposicions urgents 
 

19.1  Aprovar la modificació de les bases per a la concessió de les 
prestacions econòmiques, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva amb la finalitat de caràcter social per cobrir necessitats bàsiques de 
persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) 
i expedient de regulació d'ocupació (ERO). (SBV22020000002) 
 

19.2 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020 de les subvencions i prestacions econòmiques amb 
la finalitat de caràcter social per a menjador escolar, despeses d’escolarització, 
activitats extraescolars i casals d’estiu. (SBV22020000003) 


