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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 de setembre 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 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000792 de data 28 de juliol sobre 
l’aprovació de la urgència i la inajornabilitat de la convocatòria i les bases per 
proveir de forma temporal, mitjançant comissió de serveis pel termini d’un any, 
el lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a. (RH112020000011) 
 

2.2 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000865 de data 2 de setembre, 
sobre l’adscripció en comissió de serveis a la funcionària de carrera senyora 
CPD, per a la provisió temporal, de caràcter voluntari, del lloc de treball núm. 
306, de funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, pertanyent al subgrup A1, 
Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe 
Comeses Especials, Tècnic/a Superior CE denominat cap d’àrea. 
(G0232020000082) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de subvenció del fons de 
prestació finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils, de l'Àrea 
d'Educació, Esports i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 de la Diputació de Barcelona. (SBV42020000022) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Comissió Organitzadora 
de la Cavalcada de Reis que regula una subvenció nominativa, dins de l’àmbit 
de Cultura per l’any 2021. (SBNO2020000011) 
 
5. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament consistent en 2 llicències Microsoft SQL SERVER 2019 
STANDARD i serveis d'instal·lació i parametrització del gestor de base de 
dades. (CTME2020000038) 
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5.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament, instal·lació i manteniment de l'equipament tallafocs perimetral 
de la xarxa informàtica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTME2020000039) 
 
6. COMERÇ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, per l'any 2020. 
(SBNO2020000004) 
 
7. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  

 
7.1 Aprovar el Projecte Singular “TREBALLA'T. Enfortir les capacitats 

personals i laborals per a la inserció” , dins la subvenció atorgada per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en el marc del programa metropolità de 
dinamització del mercat de treball. (PROG2020000001) 


