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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 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. EDUCACIÓ 
 

2.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions destinades a activitats i programes de caire social 
en l’àmbit d’educació per l’any 2020. ( Curs 2019 – 2020 ). (SBV12020000003) 
 
3. ESPORTS 
 

3.1 Aprovar la revocació de part de la subvenció concedida al senyor 
MSR en la convocatòria de subvencions destinades a activitats que tinguin com 
a objectiu el foment i difusió d’activitats d’Esports, de l’apartat de Sant Vicenç al 
món per a l’any 2019. (SBV12019000008) 
 
4. INDÚSTRIA 
 

4.1 Aprovar la revocació de la subvenció concedida a l’empresa Baix 
Bowling SL en la convocatòria de subvencions per el Foment de l'ocupació per 
a l'any 2016. (G0252016000024) 
 

4.2 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció i/o part 
de la subvenció concedida a diverses empreses en la convocatòria de 
subvencions a empreses per a la contractació de persones desocupades de 
Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2017. (G0252017000015) 
 
5. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

5.1 Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent 
a la contracció de persones aturades mitjançant plans d'ocupació, en base a la 
Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, convocatòria 2011. 
(SBV42020000023) 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1 Aprovar la no adjudicació de la contractació del procediment obert no 
harmonitzat, de subministrament del mobiliari per a les oficines reformades de 
l’edifici de Can Comamala. (CTON2019000015) 
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7. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  

 
7.1 Aprovar l'inici del contracte del servei de lloguer de material divers, 

transport, elaboració de documentació tècnica, muntatge, manteniment, 
vigilància, desmuntatge, neteja i retirada materials i la gestió i comercialització 
dels firaires participants no locals, per la realització de la Mostra. 
(CTOH2020000004) 
 
8. HABITATGE SOCIAL  

 
8.1 Aprovar la pròrroga en la cessió d'ús d'habitatge d'emergència 

habitacional al Cr. Mestre Perez Moya 11, 4t 1a, a la família L-C. 
(STHE2019000001) 
 
9. Proposicions urgents  
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del servei de cinema a la fresca en 
diferents barris de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2020000044) 
 


