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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 d’octubre 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. ALCALDIA  
 

2.1 Manifestar la conformitat amb les condicions i els procediments del 
programa i informar dels projectes d’inversions (PGI) que es preveuen sol·licitar 
en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes Sostenibles”. (EC032020000008) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2020LLDR001044 de data 14 d’octubre de 
2020 i modificat pel decret núm. 2020LLDR001068 de data 16 d’octubre de 
2020, sobre l’aprovació la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat 
en la contractació temporal per durada determinada, en la modalitat d’obra i 
servei determinat, amb caràcter de màxima urgència, mitjançant el programa 
de concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, a la senyora 
NPD com a Treballadora Social. (G0232020000093) 
 

3.2 Ratificar el decret núm. 2020LLDR001043 de data 14 d’octubre de 
2020, sobre la contractació temporal amb durada determinada a temps 
complert, en la modalitat d'obra i servei determinat, amb caràcter de màxima 
urgència a la senyora ABL, com a Treballadora Social. (G0232020000109) 
 

3.3 Ratificar el decret núm. 2020LLDR001072 de data 19 d’octubre de 
2020 i modificat pel decret núm. 2020LLDR001090 de data 22 d’octubre de 
2020, sobre la mobilitat per canvi d'adscripció de lloc de treball del senyor 
MAHR a l'Àrea de Serveis a les persones. (G0232020000114) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar l’ampliació del termini de presentació de les justificacions del 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Cos 
de Portants del Sant Crist per l’any 2020. (SBNO2020000002) 
 

4.2 Aprovar l’ampliació del termini de presentació de les justificacions del 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
l’Asociación Cultural Andaluza Amigos de Granada per l’any 2020. 
(SBNO2020000008) 
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5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació privada Bayt al-Thaqafa, el qual regula una subvenció nominativa i la 
cessió d'ús de diversos espais per a reforçar programes per a la millora de l'èxit 
escolar, els processos de transició escola treball i la cohesió social de la 
comunitat educativa, curs 2020 - 2021. (SBNO2020000024) 
 

5.2 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació privada Maria Auxiliadora, el qual regula una subvenció nominativa i 
la cessió d'ús de diversos espais per a reforçar programes per a la millora de 
l'èxit escolar, els processos de transició escola treball i la cohesió social de la 
comunitat educativa, curs 2020 - 2021. (SBNO2020000025) 
 

5.3 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el 
Casal Infantil i Juvenil El Quijote, el qual regula una subvenció nominativa i la 
cessió d'ús de diversos espais per a reforçar programes per a la millora de l'èxit 
escolar, els processos de transició escola treball i la cohesió social de la 
comunitat educativa, curs 2020 - 2021. (SBNO2020000026) 
 
6. FEMINISME 
 

6.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i difusió de la Igualtat d’oportunitats i la 
sensibilització de la ciutadania en coeducació, violència masclista, LGTBI, etc., 
i respectuoses amb el mediambient i la sostenibilitat, realitzades en el municipi 
Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. (SBV12020000007) 
 

6.2 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions destinades a activitats i programes per a la 
promoció de la salut en el municipi Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. 
(SBV12020000008) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’entitat EI Xarxa 
Agrosocial SCCL en la convocatòria de subvencions a Empreses per a la 
contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts 2019. 
(SBOR2019000002) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

8.1 Aprovar la rectificació del Projecte de Reparcel·lació del polígon únic 
de la Modificació puntual del PGM en el sector les Fallulles entre el Camí de Ca 
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N’Ubach i el límit de terme municipal mitjançant operacions jurídiques 
complementàries. (T2512011000002) 
 

8.2 Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora MAB, actuant en 
nom propi i en representació de la resta de titulars d’una porció de finca objecte 
d’expropiació, situada al carrer Anselm Clavé, núm. 95, reclamant l’interès legal 
meritat des del dia 10 de desembre de 2017. (T2522017000001) 

 
8.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 

subministrament de mobiliari del mobiliari per a les oficines del Coworking de 
l’edifici Molí dels Frares. (CTME2020000047) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

9.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
68/2020 al senyor SCA. (SC012020000068) 
 

9.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
69/2020 al senyor FAE. (SC012020000069) 

 
9.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 

70/2020 al senyor JMF. (SC012020000070) 
 

9.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
84/2020 a la senyora EAR. (SC012020000084) 
 

9.5 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
85/2020 a la senyora VRS. (SC012020000085) 
 
10. HABITATGE SOCIAL  
 

10.1 Aprovar la contractació i arrendament de l’habitatge del c. 
Barbastre, 2 1r de Sant Vicenç dels Horts, i el contracte adjunt que estableix el 
règim que el regularà. (SC112020000001) 
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Aprovar el contracte de cessió d’ús entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i la senyora CCG de l’habitatge situat al carrer Barbastre, 
núm. 2, 1r amb efectes des del 30 d’octubre de 2020 al 30 d’octubre del 2021. 
(STHE2019000005) 


