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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 de març de 2021  
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. PROTECCIÓ CIVIL 
 

2.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, 
dins de l'àmbit de la de la prevenció i la protecció civil per a l'any 2021. 
(SBNO2021000001) 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Deixar sense efecte el nomenament del senyor XSP com a instructor 
i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador número 
101/2020. (SC012020000101) 
 

3.2 Deixar sense efecte el nomenament del senyor GJT com a instructor 
i nomenar al senyor FEC com a instructor de l’expedient sancionador número 
25/2021. (SC022021000025) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000279 de data 5 de març de 
2021, sobre l’aprovació de la reincorporació al servei actiu com a funcionari de 
carrera al senyor RMM, a la plaça de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe tècnica superior amb adscripció provisional al lloc de 
treball de cap d’àrea de serveis generals i govern obert. (RH142021000006) 
 
5. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

5.1 Aprovar la concessió dels premis de la 8a edició del Concurs Ràpids 
de Playmobils 2021. (SBV32021000001) 
 
6. ESPORTS 
 

6.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció 
concedida al Club Ciclista Trèvol Bikesports en la convocatòria de subvencions 
destinades a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió d’activitats 
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d’Esports, de l’apartat d’actes puntuals al món per a l’any 2019. 
(SBV12019000008) 
 
7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

7.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei de mediació 
ciutadana. (CTON2021000010) 
 
8. FEMINISME 
 

8.1 Aprovar l'inici de la contractació del servei d’atenció psicològica a 
dones i a la infància del SIAD “A propTeu” de l’Ajuntament. 
(CTON2021000009) 
 
9. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

9.1 Aprovar l'adhesió a l’Acord marc de subministrament d’equips 
informàtics i determinades llicències de programari (Exp 2018.09) de l’ACM, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya. (CTAD2021000001) 
 
10. SERVEIS SOCIALS  
 

10.1 Aprovar la prestació econòmica d’un ajut complementari de 
menjador i estada, a favor d’un nen matriculat a l’escola Bressol EL PATITO 
FEO per el curs 2020-2021. (SBDI2021000007) 
 

10.2 Aprovar la prestació econòmica de 2 ajuts complementaris de 
menjador i despeses d’escolaritat, pels dos fills menors del Sr. RGS, 
matriculats a l’Escola Sant Martí de Torrelles de Llobregat, pel curs 2020-2021. 
(SBDI2021000004) 
 

10.3 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis d’intervenció 
socioeducativa Centre Obert El Quijote. (CTON2021000011) 
 

10.4 Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament del 
servei especialitzat d’atenció a les persones (SEAP), per a l’exercici 2020. 
(CVIA2020000011) 
 

10.5 Aprovar la continuïtat del contracte del servei d’atenció a domicili de 
l’Ajuntament. (G0432018000002) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
11. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

11.1 Aprovar l’ampliació de la durada del contracte menor pel servei 
consistent en el procés d'elaboració Pla Director de Cooperació i Solidaritat de 
Sant Vicenç dels Horts. (CTME2020000040) 
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12. INDÚSTRIA 
 

12.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2021 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment de l’ocupació destinat a empreses que 
contractin persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts. 
(SBOR2021000002) 
 

12.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per a 
l’any 2021, de les bases per l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a la transformació digital i 
la sostenibilitat energètica de les empreses situades als PAE’S de Sant Vicenç 
dels Horts. (SBOR2021000005) 
 
13. COMERÇ 
 

13.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores i la convocatòria 
per l’any 2021 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a 
objectiu la modernització i nova implantació d’establiments comercials i de 
serveis a Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2021000004) 
 

13.2 Resoldre les al·legacions presentades i denegar definitivament les 
sol·licituds de les subvencions destinades a la recuperació i el manteniment de 
l’activitat comercial per pal·liar l’impacte de la crisi vinculada a la COVID-19 al 
teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts (any 2020). (SBOR2020000009) 
 
14. AGRICULTURA  
 

14.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2021 de les subvencions pel foment i l’impuls de 
l’activitat agrària professional a Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2021000003) 
 
15. EMPRENEDORIA 

 
15.1 Resoldre les al·legacions presentades i denegar definitivament les 

sol·licituds de les subvencions destinades a la recuperació i el manteniment de 
l’activitat comercial per pal·liar l’impacte de la crisi vinculada a la COVID-19 al 
teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts (any 2020). (SBOR2020000002) 
 

15.2 Aprovar la modificació de les bases de les subvencions a persones 
de Sant Vicenç dels Horts que s'estableixin com autònomes per a la posada en 
marxa d'una activitat convocatòria 2021. (SBOR2021000001) 
 
16. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

16.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte dels serveis d’atenció, 
gestió i dinamització del Club de Feina i realitzacions formatives ocupacionals 
de l’Ajuntament. (CTON2021000005) 
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17. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 
17.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor pel 

subministrament d’una plataforma elevadora per ús de la brigada municipal. 
(CTME2021000009) 
 
18. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

18.1 Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del parc de la finca de 
Can Reverter a Sant Vicenç dels Horts. (T2312020000001) 
 

18.2 Aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte 
d’execució d’acondicionament de la zona d’equipament situada a la cantonada 
dels carrers Osca i Llacuna per a aparcament de vehicles. (G0292018000021) 
 
19. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

19.1 Aprovar la liquidació de recollides selectives sistemes integrats de 
gestió de residus municipals: recollida de paper i cartró de novembre a 
desembre de 2020, RAEE 4t trimestre 2020, recollida de piles 2020. 
(MALQ2020000006) 
 

19.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
99/2020 a la senyora ERL. (SC012020000099) 
 

19.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 36/2021 a la 
senyora AAM. (SC022021000036) 
 

19.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 37/2021 a 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 
SA/CYDESA. (SC022021000037) 
 
20. SALUT PÚBLICA  
 

20.1 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient de l'ordre d’execució 
per requerir a l’establiment de nom comercial "La Piazza", ubicat al carrer 
Jacint Verdaguer, 103 del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts a 
l’adopció de mesures preventives o correctores per esmenar deficiències 
higièniques i sanitàries. (T2642020000034) 
 
21. HABITATGE SOCIAL  
 

21.1 Acceptar la renúncia a part de la subvenció concedida a l’entitat 
Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca- SVH concedida mitjançant 
procediment de concessió nominativa per a l’any 2020. (SBNO2020000019) 


