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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 d’octubre 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 les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa 
de treball d’Educadors/es Infantils. (RH112020000012) 
 
3. SISTEMES D’INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

3.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei del manteniment 
integral del programari de gestió municipal Genesys i la implantació local de 
padró municipal de l’Ajuntament. (CTNS2020000003) 
 
4. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

4.1 Denegar provisionalment la concessió de la subvenció d’una part de 
les sol·licituds i aprovar la resolució definitiva de la resta de sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions de suport a activitats en l’àmbit 
de la Joventut i Infància. (SBV12020000006) 
 
5. SERVEIS SOCIALS  
 

5.1 Denegar provisionalment l’atorgament d’una sol·licitud i denegar 
definitivament l’atorgament d’una part de les sol·licituds a la concessió de 
prestacions econòmiques d’una part de les sol·licituds 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) 
 
6. ESPORTS 
 

6.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei per a la organització de la 
pedalada d’hivern. (G0422018000008) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció i/o part 
de la subvenció concedida a diverses empreses en la convocatòria de 
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subvencions a empreses per a la contractació de persones desocupades de 
Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2019. (SBOR2019000002) 
 

7.2. Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció 
concedida a l’empresa ABE en la convocatòria de subvencions a empreses per 
a la contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a 
l’any 2018. (G0252018000011) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

8.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis d’un 
estudi arqueològic al carrer Barcelona, núm. 21 / carrer Mossèn Josep Duran, 
núm. 14. (CTME2020000037) 

 
8.2 Aprovar la memòria valorada de les obres de reforma interior dels 

vestuaris i el paviment a l'edifici municipal de Can Sala. (T2322020000004) 
 

8.3 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de les obres de 
reforma interior dels vestuaris i el paviment a l'edifici municipal de Can Sala. 
(CTME2020000025) 
 

8.4 Aprovar l’inici de l’expedient d'ordre manament per desprendiment de 
la façana a l’edifici del carrer Sant Joan Bosco, núm. 12. (T2642020000035) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

9.1 Iniciar expedient ordre d'execució per ordenar al propietari de la 
parcel·la ubicada en el carrer Sagrada Família, núm. 17, la reparació de 
l’escomesa del clavegueram de la finca per evitar que aboqui aigües residuals 
a la riera. (T2642020000036) 
 

9.2 Iniciar expedient ordre d'execució per ordenar als propietaris de 
l’habitatge del carrer Walt Disney, 20B, del terme municipal de Sant Vicenç dels 
Horts, la reparació de l’escomesa del clavegueram de la finca per evitar que 
aboqui aigües residuals a la riera. (T2642020000037) 


