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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la fermesa de la Sentència núm. 34/18 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
32/2020 al senyor ADEF. (SC012020000032) 
 

3.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
75/2020 al senyor YA. (SC012020000075) 
 

3.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
76/2020 al senyor HEFEF. (SC012020000076) 
 

3.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
76/2020 al senyor JOH. (SC012020000077) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis d’assistència 
sanitària al persona funcionari integrat de l’Ajuntament. (CTON2020000017) 
 

4.2 Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001008 de data 6 d’octubre de 
2020, per aprovar la urgència i la inajornabilitat en la mobilitat per canvi de lloc 
de treball i adscripció provisional a Cap de Sistemes i Tecnologies. 
(G0232020000107) 
 

4.3 Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001015, de data 7 d’octubre, 
sobre l’aprovació de la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en 
la contractació temporal a temps complert per a la substitució d’una 
treballadora en situació de baixa per IT, amb caràcter de màxima urgència al 
senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca. (G0232020000112) 
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5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació i la Entidad Sociedad de San Francisco de Sales per a 
desenvolupament del “PROJECTE APRENENTS”, projecte singular, el qual 
representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, 
que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar, per 
als cursos del 2020 – 2021 al 2022 – 2023. (CVIA2020000008) 
 

5.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació i La Fundació Privada Iris per a desenvolupament del 
“PROJECTE APRENENTS”, projecte singular, el qual representa una mesura 
d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que comporta la 
realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar, per als cursos del 
2020 – 2021 al 2022 – 2023. (CVIA2020000009) 
 

5.3 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació per a desenvolupament del “PROJECTE 
APRENENTS”, projecte singular, el qual representa una mesura d’atenció 
educativa addicional en l’etapa de secundària, que comporta la realització 
d’activitats pràctiques fora del recinte escolar, per als cursos del 2020 – 2021 al 
2022 – 2023. (CVIA2020000010) 
 
6. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis del muntatge, 
coordinació i dinamització del Festival de la Infància de l’Ajuntament. 
(CTON2020000023) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Aprovar el pagament de la quota com a membre de l'Associació del 
Pacte industrial Regió Metropolitana de Barcelona 2020. (SC142020000010) 
 
8. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

8.1 Aprovar l'inici de la contractació dels serveis de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes d'alarmes d'intrusió i incendis, i 
connexió amb centrals receptores d'alarmes dels edificis municipals de 
l'Ajuntament. (CTON2020000024) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  

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

61/2020 a la senyora MSM. (SC012020000061) 
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10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar l’inici d’ordre d'execució per a que s’aporti el certificat de 
solidesa de la finca situada al carrer Burgos, núm. 49 i estintolar la façana 
principal i el balcó de la planta primera. (T2642020000025) 
 

10.2 Iniciar el procediment per tal d’ordenar les mesures correctores a 
l’establiment de nom comercial "Bar Lwaledin", ubicat al carrer Balmes, núm. 
66. (SOMC2020000001) 


