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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 d’abril 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. RECURSOS HUMANS  
 

2.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei de prevenció de riscos 
laborals (especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia aplicada) i vigilància de la salut de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts. (G0232017000079)  
 
3. COMERÇ  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la posada en marxa de la plataforma APROP per a la venda online de 
comerços i establiments de restauració de Sant Vicenç dels Horts, amb la 
finalitat d'ajudar a les empreses, comerços i autònoms del municipi, davant de 
la situació actual d'estat d'alarma, per poder continuar amb la seva activitat a 
través del servei de venda i repartiment a domicili. (CTME2020000021)  
 
4. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

 4.1 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i 
l'Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, la Fundació privada Iris i 
l'escola de diversitat funcional 27 de febrero (Boujador-Sàhara) per al projecte 
de formació continuada de formadors i de dotació de recursos i material 
pedagògic, sociosanitari i alimentari, per a l’any 2020. (G0572018000002)  
 

 4.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l'entitat Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sahara, 
que regula una subvenció nominativa, en l'àmbit de la cooperació, per a l'any 
2020. (SBNO2020000009)  
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el senyor MCG i la senyora MCAS, per les obres 
d'estabilització del talús de la parcel·la situada al Passatge Martorell, 10 i 12. 
(COVN2020000007) 
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5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d’obres per a la 
realització d'estabilització del talús de les finques del passatge Martorell 10 i 12. 
(CTME2020000001) 

 
5.3 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre d'execució per a les obres de 

reparació per esfondrament parcial del mur de contenció interior i de la tanca 
sobre el mur de façana de la finca situada al carrer Walt Disney, 17. 
(T2642020000023)  
 
6. SISTEMES D’INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

6.1 Aprovar la continuïtat del contracte menor de serveis pel suport a la 
ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica. (CTME2019000008)  
 
7. Proposicions urgents 
 

7.1  Aprovar la resolució definitiva d’una part de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de prestacions econòmiques destinada al 
cobriment de necessitats bàsiques de persones afectades per un expedient de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO) i expedient de regulació d’ocupació 
(ERO). (SBV22020000002) 


