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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de febrer de 2020  
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. ECONOMIA I HISENDA  
 

2.1 Aprovar la quota de l’Associació Catalana de Municipis per a l'any 
2020. (SC142020000002) 
 
3. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

3.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural 
d'Audiovisual de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, 
dins de l'àmbit d'Imatge i Comunicació, per a l'any 2020. (SBNO2019000026) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del servei de lloguer d'equips de so 
i llum per les diferents activitats del Carnestoltes 2020. (CTME2020000013) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei dels dinars i els berenars 
de l’escola bressol municipal Petit Mamut. (CTON2018000002) 
 

5.2 Denegar provisionalment la concessió de la subvenció d’una part de 
les sol·licituds i aprovar la resolució definitiva de la resta de sol·licituds 
presentades a la convocatòria d'ajuts a l'alumnat de Sant Vicenç dels Horts que 
porti a terme estudis postobligatoris durant el curs 2019-2020. 
(SBV22019000005)  
 
6. ESPORTS  
 

6.1 Aprovar la continuïtat del contracte de servei de coordinació i 
prestació de diferents serveis a les instal·lacions esportives municipals. 
(G0422015000033)  
 

6.2 Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 28 de novembre de 2019, en relació a l’expedient de 
reequilibri econòmic de la concessió demanial de l’espai destinat a bar 
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restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal de la Guàrdia. 
(SC032019000004)  
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

7.1 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre manament 2018/09 per a la 
reparació de goteres al carrer Alcalà, 18, baixos, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642018000009)  
 

7.2 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000217 de data 13 de febrer, 
sobre l’aprovació de l’inici de l’expedient d'ordre manament per l’enderroc 
immediat d'un mur de contenció de la finca ubicada al carrer Tallat, 61, de Sant 
Vicenç dels Horts. (T2642020000009)  
 

7.3 Aprovar l’inici d’expedient d'ordre manament per a la reparació del 
mur perimetral de la finca ubicada al carrer Jaca, 5, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642020000010)  
 

7.4 Aprovar inici d’expedient d'ordre manament per a la reparació del 
mur perimetral de la finca ubicada al carrer Jaca, 1, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642020000011)  
 

7.5 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
redacció de la modificació del projecte d’execució i de la direcció d’obra de 
condicionament de la zona d’equipaments situada a la cantonada dels carrers 
Osca i Llacuna a Sant Vicenç dels Horts. (CTME2020000012)  
 
8. HABITATGE SOCIAL  
 

8.1 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 2 en l’habitatge 
municipal situat al c. Nou 62 1r 2a a la senyora CA per un termini de sis mesos 
prorrogables a sis més. (STHE2019000003)  
 
9. SEGURETAT CIUTADANA  
 

9.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
115/2019 al senyor ZBA. (SC012019000109) 
 
 
 
 
 
 
 


