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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 19 de novembre 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 Aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència 
(2020-2021) (SBV42020000021) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 98/2020 
al senyor DPM. (SC012020000098) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la despesa corresponent al cost proporcional de les despeses 
de subministrament i manteniment dels espais de l’edifici del CAP del Serral per tal 
d’afavorir la prestació de servei d’estimulació i atenció precoç per a la petita 
infància, durant l’exercici 2020. (G0412018000038) 
 

4.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i el Centre Diari Sant Josep (Fundació Trab.Or), que regula una 
subvenció nominativa, 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. (SBNO2020000027) 
 
5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria de la vuitena edició del Festival 
Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón per a l’any 2020 - 2021. 
(SBV32020000002) 
 

5.2 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de fotografia Francesc 
Siñol 2020-2021, vuitena edició. (SBV32020000003) 
 
6. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

6.1 Aprovar l'acceptació de l'ajut als casals d'estiu 2020 realitzats en el 
municipi de Sant Vicenç dels Horts, de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona “La Caixa”. (SBV42020000033) 
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7. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

7.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions d’entitats que tinguin com a objectiu el foment i 
difusió d’activitats en l’àmbit de l’acolliment a persones nouvingudes/immigrades 
en el municipi Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. (SBV12020000010) 
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

8.1 Desestimar íntegrament les al·legacions i ratificar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 5/2020 a la senyora AMP. (SC012020000005) 
 

8.2 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 10/2020 al senyor JAGU. (SC012020000010) 
 

8.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 95/2020 
al senyor YS. (SC012020000095) 
 

8.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 96/2020 
al senyor YS. (SC012020000096) 
 

8.5 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 97/2020 
al senyor IRCDL. (SC012020000097) 
 
9. HABITATGE SOCIAL  
 

9.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2020 de les subvencions i prestacions econòmiques, mitjançant procediment de 
concurrència competitiva, amb la finalitat de caràcter social per al pagament del 
lloguer i quotes d’amortització hipotecària, destinades a facilitar el manteniment i 
permanència en l’habitatge, que constitueix el domicili habitual i permanent, a Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV22020000005) 
 
10. COMERÇ 
 

10.1 Aprovar el pla de treball i la sol·licitud de la subvenció de l'Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local adscrit al departament de Comerç en base a 
la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. (G0252017000025) 
 
11. INDÚSTRIA 
 

11.1 Aprovar el pla de treball i la sol·licitud de la subvenció de l'Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local adscrit al departament d’Indústria en base a 
la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. (G0252015000027) 
 
12. AGRICULTURA  
 

12.1 Aprovar el pla de treball i la sol·licitud de la subvenció de l'Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local adscrit al departament d’Agricultura en base 
a la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. (G0252018000035) 
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13. Proposicions urgents 
 

13.1 Denegar provisionalment una part de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria d’ajuts complementaris de menjadors, desestimar una part per 
presentació extemporània, i aprovar la resolució definitiva d’una part de les 
sol·licituds presentades a la convocatòria de prestacions econòmiques per a 
despeses d’escolaritat per al curs 2020-2021. (SBV22020000003) 
 

13.2 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 de subvencions de suport a activitats en l’àmbit de 
la solidaritat i la cooperació. (SBV12020000009) 


