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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de febrer 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. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES - ÀREA D’ACCIÓ SO CIAL I 
DRETS CIVILS 
 

2.1 Aprovar 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 i difusió de l’àmbit de cultura, gent gran, joventut, feminisme i LGTBI, 
promoció de la salut, immigració, activitats de solidaritat i cooperació, esports, 
educació i participació. (SBV12021000001) 
 
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 
74/2020. (SC012020000074) 
 

3.2 Deixar sense efecte el nomenament del senyor XSP com a instructor 
i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador número 
117/2020. (SC012020000117) 
 

3.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 22/2021 al 
senyor DL. (SC022021000022) 
 

3.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 23/2021 al 
senyor JX. (SC022021000023) 
 

3.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 24/2021 al 
senyor ST. (SC022021000024) 
 

3.6 Ratificar el decret 2021LLDR000219 d’aprovació l’exercici del dret 
d’opció de compra en la contractació de subministrament de dos vehicles de 
serveis policials, modalitat d’arrendament, amb opció de compra, marca Nissan 
model Qasqhai 1.6 dCi, matricula 5386JNW I 5403JNW. (G0372016000110) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar la Oferta Pública per a l’exercici 2021 (N4162021000001) 
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4.2 Aprovar la comissió de serveis a la senyora CGO, a l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallés. (RH152021000001) 
 

4.3 Aprovar els criteris de selecció i la convocatòria per proveir 
mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de secretari/ària de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. (RH152021000002) 
 

4.4 Aprovar la pròrroga de la comissió serveis del treballador FPR. 
(G0232020000040) 
 

4.5 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR00169 de data 12 de febrer de 
2021, sobre l’aprovació de la reincorporació al servei actiu com a funcionari de 
carrera a la seva plaça al senyor JCP, com arquitecte tècnic. 
(G0232021000023) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de l’ajut o subvenció per als 
projectes “Mes i millors oportunitats educatives” i “Projecte de millora de 
l’educació digital als centres educatius” en el marc del Pla Aprop AMB, Pla 
Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la 
cooproducció de serveis. (PROG2020000003) 
 
6. ESPORTS 
 

6.1 Acceptar la renúncia i aprovar el reintegrament de part de la 
subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Excursionista Sant Vicenç per 
al foment i promoció de l’esport per a la realització de la caminada diürna, i la 
caminada nocturna per a l’any 2020. (SBNO2020000003) 
 
7. GENT GRAN 
 

7.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a les entitats 
Casal gent gran Can Costa, Casal gent gran Can Ros, Associació jubilats i 
pensionistes Sant Roc, i Associació de gent gran Esplai Sant Antoni en la 
convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats que tinguin com a 
objectiu el foment i difusió d’activitats en l’àmbit de la gent gran per a l'any 
2020. (SBV12020000005) 
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per 
les despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor JARB i la seva 
família dels dies 14 de febrer de 2021 al 16 de maig de 2021 per urgència 
social, als apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de 
Llobregat. (SBDI2020000010) 
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8.2 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2021 de les subvencions i prestacions econòmiques amb 
la finalitat de caràcter social per a menjador escolar, despeses d’escolarització, 
activitats extraescolars, casals d’estiu i escoles bressol curs 2021-2022. 
(SBV22021000002) 
 

8.3 Acceptar les renúncies parcials i aprovar els reintegraments de les 
subvencions concedides en la convocatòria de subvencions de caràcter social 
per ajuts complementaris de menjador, despeses d’escolaritat, activitats 
extraescolars i casals d’estiu del curs 2019-2020. (SBV22019000003) 
 

8.4 Acceptar la renúncia i aprovar el reintegrament de part de la 
subvenció directa concedida a l’entitat Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat, per tal de fer front a les despeses per al cobriment de necessitats 
bàsiques d’alimentació i higiene de la població atesa pel Rebost arran de la 
crisi sanitària que la COVID 19 ha provocat. (SBDI2020000021) 
 
9. COMERÇ 
 

9.1 Desestimar l’al·legació presentada, denegar definitivament i estimar 
les al·legacions presentades a les sol·licituds de les subvencions per a la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant 
Vicenç dels Horts, per l'any 2020. (SBOR2020000003) 
 

9.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
120/2020 al senyor JCASM. (SC012020000120) 
 
10. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

10.1 Aprovar l’ampliació de terminis per l’execució de les obres en 2 
mesos i 4 dies, fins el 17 de desembre de 2020; una segona ampliació de tres 
mesos per la finalització de les obres, fins el 17 de març de 2021 i aprovar la 
modificació del contracte de les obres del nou Centre Cívic de La Guàrdia a la 
Plaça de la Pau (CTON2019000021) 
 
11. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

11.1 Aprovar inicialment Projecte bàsic i executiu per a la construcció 
d'un bloc de 20 columbaris en el Cementiri Municipal de Sant Vicenç dels Horts 
a fi de tenir una previsió per a oferir els serveis als quals està destinat. 
(T2322020000007) 
 
12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

12.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 8/2021 al senyor PJSG. (SC012021000008) 
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12.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 17/2021 a la 
senyora ZCT. (SC022021000017) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 18/2021 a 
l’empresa MAI PIZZA en representació el senyor CVG. (SC022021000018) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 19/2021 a 
l’empresa MONTRI, SA. (SC022021000019) 
 

12.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 20/2021 a 
l’empresa GESCAY PLUS, SL Managed Barcelona. (SC022021000020) 
 

12.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 21/2021 al 
senyor RRPC. (SC022021000021) 
 
13. HABITATGE SOCIAL  
 

13.1 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en els Dormitoris 1 i 2 del c. 
Nou 62 2n 1a, a la senyora FS i els seus dos fills menors, per un període d’un 
any prorrogable, i el conveni que ho regula. (STHE2021000005) 
 

13.2 Aprovar la sol·licitud presentada pel senyor JARB i la senyora 
MIGM, per l’adjudicació d’un habitatge per a emergències econòmiques i 
socials municipals, condicionant dita adjudicació a la disponibilitat d’algun 
recurs adequat dins dels propers sis mesos. (STHE2021000004) 


