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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de març 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.SEGURETAT CIUTADANA  

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

116/2019 al senyor SA. (SC012019000110) 
 

2.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
117/2019 al senyor MABM. (SC012019000111) 

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

125/2019 al senyor MABC. (SC012019000119) 
 

2.4 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
126/2019 a la senyora CVP. (SC012019000120) 
 
3. RECURSOS HUMANS 

 
3.1 Ratificar el Decret núm. 2020LLDR000319 de data 27 de febrer de 

2020, sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de 
persones participants en programes de capacitació i programes 
d’experienciació laboral lligats al programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris 2019. 
(RH102020000001)  

 
3.2 Ratificar el Decret núm. 2020LLDR000299 de data 24 de febrer de 

2020, sobre la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència de la 
senyora MCMG per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT. 
(G0232020000030)  

 
3.3 Ratificar el Decret núm. 2020LLDR000300 de data 24 de febrer de 

2020, sobre la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència al 
senyor ASP per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT. 
(G0232020000031)  
 
4. IMATGE I COMUNICACIÓ  

 
4.1 Aprovar la modificació dels lots 1 i 2 de la contractació del servei de 

disseny gràfic, impressió, realització de la revista i el calendari municipals i 
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disseny, impressió, muntatge i desmuntatge del material comunicatiu de la 
Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. (G0552017000002)  
 
5. CULTURA  

 
5.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 

l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
el foment i difusió d’activitats i programes de caire social en l’àmbit de cultura, 
en el municipi Sant Vicenç dels Horts. (SBV12020000002)  

 
5.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Cos de Portants del Sant 

Crist, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a 
l'any 2020. (SBNO2020000002)  

 
5.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Asociación Cultural 

Andaluza Amigos de Granada, que regula una subvenció nominativa dins de 
l'àmbit de Cultura, per a l'any 2020. (SBNO2020000008)  
 
6. EDUCACIÓ  
 

6.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria pel curs 
2019-2020 de les subvencions de suport a activitats i programes de caire social 
en l’àmbit de l’educació. (SBV12020000003) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  

 
7.1 Aprovar la despesa per a la realització del Servei Local de 

Teleassistència per a l’any 2020. (G0432017000003)  
 

7.2 Aprovar la prestació econòmica per l’ajut directa per les despeses 
d’estada en lloc residencial urgent de la senyora NAA i la seva família dels dies 
27.02.20 al 05.04.20 per urgència social. (SBDI2020000001)  

 
7.3 Denegar provisionalment la concessió de la subvenció d’una part de 

les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per activitats 
esportives i d’aprenentatge de llegües estrangeres, musicals, expressió 
artística i tecnològiques del curs 2019-2020. (SBV22019000003)  
 
8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  

 
8.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 

l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
el foment i difusió de activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de 
les AAVV en el municipi Sant Vicenç dels Horts. (SBV12020000001)  
 
9. COMERÇ  
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9.1 Resoldre les al·legacions i aprovar la resolució definitiva de les 
sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per a la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis, per a 
l'any 2019. (SBOR2019000001)  
 
10. HABITATGE SOCIAL  

 
10.1 Denegar provisionalment la concessió de la subvenció d’una part de 

les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per facilitar 
l’accés i el manteniment de l’habitatge, en règim de lloguer, a Sant Vicenç dels 
Horts, per a l’any 2019. (SBV22019000008)  
 
11. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

11.1 Aprovar l’ampliació de les despeses generades durant l’any 2019, 
de la pròrroga tàcita del contracte d’arrendament del carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, núm. 146 i carrer d’Antoni Mampel, núm. 15. (G0292014000034) 
 
12. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

12.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de subministrament de 
carburant amb destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals. 
(CTOH2020000001) 


