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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 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. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

2.1 Aprovar l'aportació econòmica a Localret, corresponent a l'any 2020. 
(SC142020000001) 
 

2.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l'atenció a la ciutadania en la tramitació electrònica. (CTME2020000034) 
 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Aprovar la continuïtat de subministrament de dos vehicles de serveis 
policials, modalitat d’arrendament, amb opció de compra. (G0372016000110) 
 

3.2 Aprovar la continuïtat del contracte de subministrament d’un vehicle 
Nissan Qashqai 4x4 1.6 SS Visia 130 cv 5p. AM, en modalitat d’arrendament 
amb opció de compra, mitjançant compra agregada de l'ACM. 
(G0372016000209) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Bayt Al 
Thaqafa, que regula una subvenció nominativa, per al reforç de les activitats 
d'estiu que desenvolupa l'entitat, en motiu de la crisis del COVID-19, per a l'any 
2020. (SBNO2020000013) 
 

4.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Casal Infantil i Juvenil El 
Quijote, que regula una subvenció nominativa, per al reforç de les activitats 
d'estiu que desenvolupa l'entitat, en motiu de la crisis del COVID-19, per a l'any 
2020. (SBNO2020000014) 
 

4.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Trab-or - Centre 
Diari Sant Josep, que regula una subvenció nominativa, per al reforç de les 
activitats d'estiu que desenvolupa l'entitat, en motiu de la crisis del COVID-19, 
per a l'any 2020. (SBNO2020000015) 
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4.4 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Maria 

Auxiliadora, que regula una subvenció nominativa, per al reforç de les activitats 
d'estiu que desenvolupa l'entitat, en motiu de la crisis del COVID-19, per a l'any 
2020. (SBNO2020000016) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  

 
5.1 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 

Femarec SCCL amb l’objectiu de la realització d’accions formatives 
especialitzades i de curta durada amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades del municipi i de les empreses l’adreça de les quals està 
ubicada en Sant Vicenç dels Horts. (COVN2020000004) 
 
6. AGRICULTURA  
 

6.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de l’ajut o subvenció (recurs 
tècnic) del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de 
Barcelona, en l’àmbit de suport al comerç local i al foment de la 
comercialització de productes agraris. (SBV42020000015) 
 
7. LGTBI  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de servei 
d'Atenció Integral LGTBI (SAI). (CTME2020000033) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

8.1 Tancar i arxivar l’expedient T2642019000040 d'ordre manament per 
a la reparació de la fulla exterior del tancament de la façana de l'edifici ubicat 
entre el carrer Sant Josep, 100 i 102, el carrer Mestre Pérez Moya, 2 i el carrer 
Rafael Casanova, 187, de Sant Vicenç dels Horts. (T2642019000040) 
 

8.2 Aprovar la modificació del projecte d’execució d’acondicionament de 
la zona d’equipaments situada a la cantonada dels carrers Osca i Llacuna per a 
aparcament de vehicles. (T2322018000006) 
 
9. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

9.1 Aprovar la primera pròrroga del contracte del subministrament 
mitjançant compra de material elèctric i fontaneria. (G0352017000058) 
 
10. SALUT PÚBLICA  
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la neteja i desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals per a la 
prevenció i control de la Legionel·losi. (CTME2020000035) 
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11. HABITATGE SOCIAL 
 

11.1 Aprovar la concessió d’un ajut directe d’una prestació 
econòmica d’urgència social pel pagament del lloguer de l’habitatge situat al 
carrer Girona, 21 baixos. (SBDI2020000004) 

 
11.2 Aprovar la concessió d'un ajut directe d’una prestació econòmica 

d’urgència social anual pel pagament del lloguer de l’habitatge situat al c. Enric 
Aymerich i Rigol, 5-7 4t 4a. (SBDI2020000005) 


