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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de desembre 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 d'una borsa de caràcter social 
per a la selecció d'agents cíviques per al Projecte CIVITAS. (RH102020000003) 
 

2.2 Aprovar la concessió de la comissió de serveis del funcionari de 
carrera d’aquest Ajuntament, senyor AJVA. (G0232020000136) 
 
3. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

3.1 Declarar desert l’expedient de contractació del servei del sistema M7 
de seguretat ciutadana. (CTNS2020000004) 
 

3.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei del sistema M7 
de seguretat ciutadana. (CTNS2020000006) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per el curs escolar 2020 - 2021 de les subvencions i prestacions 
econòmiques de suport a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que porti a terme 
estudis postobligatoris. (SBV22020000006) 
 
5. CULTURA  
 

5.1 Aprovar la concessió dels premis del V Concurs de Poesia Narcís 
Lunes i Boloix Edició adulta, per l'any 2020. (SBV32020000001) 
 

5.2 Acceptar la renúncia i reintegrament de la subvenció concedida a 
l’entitat Agrupació Sardanista Sant Vicenç i la Banda de Sant Vicenç dels Horts 
en la convocatòria de subvencions que tinguin com a objectiu el foment i difusió 
de les activitats de caire social i cultural a realitzar en el municipi Sant Vicenç 
dels Horts per a l'any 2020. (SBV12020000002) 
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6. ESPORTS 
 

6.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció directa 
concedida a l’entitat Club Penya Barcelonista Sant Vicenç per reforçar les 
activitats d’estiu que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 
per a l'any 2020. (SBDI2020000013) 
 

6.2 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció directa 
concedida a l’entitat Club Taekwondo Sant Vicenç dels Horts per reforçar les 
activitats d’estiu que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 
per a l'any 2020. (SBDI2020000014) 
 

6.3 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció 
directa concedida a l’entitat Unió Esportiva Sant Vicenç 2014 per reforçar les 
activitats d’estiu que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 
per a l'any 2020. (SBDI2020000017) 
 
7. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

7.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció 
directa concedida a l’entitat Esplai Flor de Neu per reforçar les activitats d’estiu 
que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 per a l'any 2020. 
(SBDI2020000019) 
 
8. COMERÇ 
 

8.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l’assessorament personalitzat en aparadorisme per als comerços del municipi 
dins la campanya de Nadal 2020. (CTME2020000053) 
 

8.2 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 per a la recuperació i el 
manteniment de l’activitat comercial per pal·liar l’impacte de la crisi vinculada a 
la covid-19 al teixit comercial al municipi de Sant Vicenç dels Horts, per l'any 
2020. (SBOR2020000009) 
 
9. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

9.1 Aprovar l'avantprojecte de la residència per a la gent gran i centre de 
dia a l’àmbit del Molí dels Frares. (T2322020000008) 
 

9.2 Denegar la sol·licitud d’expropiació de la finca registral 331, situada a 
la carretera de Sant Boi, 91. (T2522019000001) 
 
10. HABITATGE SOCIAL  
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10.1 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal de l’habitatge de patrimoni 
municipal situat en la pl. Miquel Julià, 6 bxs. 2a, a la senyora APLR, per un 
termini d’un any. (STHE2020000002) 
 

10.2 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu de l’habitatge 
municipal situat a la plaça Miquel Julià, 4 8è 1a la senyora AMM i la seva 
família, per un any a comptar de la present aprovació, mantenint les mateixes 
condicions establertes al conveni signat en data 29 de novembre de 2019. 
(STHE2019000009) 
 
11. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

11.1 Aprovar l’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 
2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU. (CTAD2019000001) 
 

11.2 Aprovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament de parcs 
infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.05). (CTAD2020000003) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Aprovar l’ampliació de l’addenda del Contracte Programa 2016–
2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts. (G0432016000013) 

 
12.2 Aprovar l’addenda complementària del Contracte Programa 2016 – 

2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a la implementació de 
mesures extraordinàries en relació a l'impacte social del a pandemia de la 
COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció 
internacional i els joves en situació d'atur. (COVN2020000031) 
 

 
 

 
 


