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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 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. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000276, de data 20 de febrer de 
2020, sobre l’adscripció del senyor DDC com a Cap de l'Àrea d'Acció Social i Drets 
Civils. (G0232020000014) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificat i imposar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 87/2019 a la senyora AMR. (SC012019000081) 
 

3.2 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 88/2019 a la senyora EBMR (SC012019000082) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Acceptar la renúncia parcial de la subvenció concedida a l’entitat Bonsai 
Club Sant Vicenç en la convocatòria de subvencions de suport a activitats i 
programes culturals per a l’any 2019. (SBV12019000011) 
 
5. SERVEIS SOCIALS  
 

5.1 Aprovar l’acceptació de l’increment de l’import aportat per Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
la regularització dels mòduls dels professionals del Contracte Programa establerts 
en el 2016-2019, per l’any 2018. (G0432016000013)  
 

5.2 Denegar definitivament la concessió de prestacions econòmiques d’una 
part de les sol·licituds de despeses d’escolaritat i aprovar l’atorgament definitiu de 
la resta de les sol·licituds, presentades a la convocatòria de subvencions i 
prestacions econòmiques amb la finalitat de caràcter social per a menjador escolar, 
despeses d’escolarització, activitats extraescolars i casals d’estiu per al curs 2019-
2020. (SBV22019000003)  
 
6. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes de protecció contra el llamp dels 
edificis municipals (CTON2020000001)  
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7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

7.1 Aprovar la caducitat de l’expedient T2642013000030 i inici de nou 
expedient d'ordre de manament per despreniments d'elements de la façana de 
l'edifici ubicat al carrer Barcelona, 204-206, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642020000007)  
 

7.2 Aprovar inici d’expedient d’ordre de manament per despreniment 
arrebossat façana i del voladís de la coberta de la finca situada al carrer la Pobla, 
25-27, de Sant Vicenç dels Horts. (T2642020000008)  
 

7.3 Aprovar inici d’expedient d’ordre de manament per a la reparació del 
mur perimetral de la finca situada al carrer Jaca, 14, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642020000012)  
 

7.4 Aprovar inici d’expedient d’ordre de manament pel mal estat del mur de 
contenció de la finca situada al carrer Jaca, 16, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642020000013)  
 
8. GENT GRAN  
 

8.1 Aprovar el desistiment de la contractació mitjançant procediment obert, 
tramitació ordinària, dels serveis per a la gent gran de la promoció de la salut, 
tallers de manualitat, implementació de noves tecnologies i manteniment de 
material informàtic. (CTON2019000030) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

9.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
73/2019 al senyor ABG. (SC012019000067) 
 

9.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
74/2019 a la Societat INSTALCINE, SL. (SC012019000068) 
 
10. HABITATGE SOCIAL  
 

10.1 Aprovar la pròrroga de l'ajut social per a despeses de lloguer a la Sra. 
LD i el conveni que ho regula. (G0702015000003) 


