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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de gener de 2021  
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. CULTURA  
 

2.1 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’entitat Bonsai Club 
Sant Vicenç 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) 
 
3. EDUCACIÓ 
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pels 
tallers socioeducatius per a joves que combinin la vessant artística, el moviment, la 
consciència social, la coeducació i l’acció i participació juvenil. (CTME2021000001) 
 

3.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització de 8 tallers de cultura i educació musical per les 8 escoles d’educació 
infantil i primària del municipi. (CTME2021000002) 
 
4. JOVENTUT I INFÀNCIA  
 

4.1 Aprovar la revocació de part de la subvenció concedida a l’entitat Centre 
d'Esplai Flor de Neu en la convocatòria de subvencions per reforçar les activitats 
d’estiu que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 per a l'any 
2020. (SBDI2020000019) 
 

4.2 Ratificar el decret número 2021LLDR000029 de data 12 de gener de 
2021 sobre l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de la 8ª edició 
del concurs de Diorames Ràpids de Playmobils. (SBV32021000001) 
 
5. ESPORTS 
 

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

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

5.3 Aprovar la revocació de part de la subvenció concedida a l’entitat Unió 
Esportiva Sant Vicenç 2014 en la convocatòria de subvencions per reforçar les 
activitats d’estiu que desenvolupa l’entitat, en motiu de la crisi del COVID-19 per a 
l'any 2020. (SBDI2020000017) 
 
6. GENT GRAN 
 

6.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de pensionistes i jubilats del Centre Social El Turó, en la convocatòria 
de subvencions destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el 
foment i difusió d’activitats en l’àmbit de la gent gran per a l'any 2020. 
(SBV12020000005) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora NAA i la seva família 
dels dies 31 de desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000001) 
 

7.2 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora ST i la seva família dels 
dies 31 de desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000009) 
 

7.3 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor JARB i la seva família dels 
dies 31 de desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000010) 
 

7.4 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora MIGM i la seva família 
dels dies 31 de desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000011) 
 

7.5 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor AA dels dies 31 de 
desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als apartaments 
situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000012) 
 

7.6 Aprovar l’atorgament de la prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora DAV i la seva família 
dels dies 31 de desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 per urgència social, als 
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apartaments situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000022) 
 
8. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

8.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte dels serveis de formació 
d’administració i certificació electrònica amb el programari WorkFlow Designer de 
la plataforma Genesys d’administració electrònica de l’Ajuntament. 
(CTON2021000004) 
 
9. COMERÇ 
 

9.1 Ratificar el decret núm. 2021LLDR000025, de data 12 de gener, sobre 
l’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs de curtmetratges de 
promoció del comerç local dins la 37a Mostra (2021). (BAPC2021000002) 
 

9.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
muntatge i organització de la 4a mostra internacional de pastisseria dins del marc 
de la 37 mostra comercial i agrícola de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTME2021000006) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

10.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Programa de 
Treball i Formació de la línia DONA dins la convocatòria extraordinària del Servei 
d’Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020 (ref. BDNS 
532191) en l’àmbit de suport a l’ocupació de la dona. (SBV42020000034) 
 

10.2 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del “Pla de 
Reactivació de l’Ocupació: nou fons extraordinari contra la Covid-19” de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2020 en l’àmbit del suport a l’ocupació de les 
persones en situació d’atur i aprovar el pla de treball “Línia 1 de suport a l’ocupació 
local”. (SBV42020000045) 
 

10.3 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei de renovació del 
sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 pel període de 
2021 a 2023 del servei de formació de l’Ajuntament. (CTON2020000016) 
 
11. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

11.1 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre de manament per despreniment de 
la façana a l’edifici del carrer Sant Joan Bosco, núm. 12. (T2642020000035) 
 

11.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de l’obra del projecte 
d’urbanització de les Fallulles, dins de l’àmbit del polígon d’actuació urbanística 
comprés entre el camí de Ca n’Ubach, carrer Molins i el Torrent del Ros. 
(CTON2021000002) 
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11.3 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de les obres d’execució de la 
memòria valorada de millores a l’encreuament dels carrers Antoni Mampel i 
Balmes. (CTON2021000003) 
 
12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

12.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
97/2020 al senyor IRCDL. (SC012020000097) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 01/2021 del 
senyor JBV. (SC022021000001) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 02/2021 del 
senyor JBT. (SC022021000002) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 03/2021 del 
senyor JMMM. (SC022021000003) 
 

12.5 Aprovar la despesa de la revisió preus IPC per a l'any 2020, del 
contracte del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. 
(G0342013000004) 
 

12.6 Aprovar la despesa per la reposició de 35 contenidors de via pública 
del servei de recollida de residus municipals (RSU), cremats per actes de 
vandalisme a l’exercici 2019. (G0342015000006) 
 
13. SALUT PÚBLICA  
 

13.1 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per què els propietaris de la 
finca ubicada al carrer Montseny, núm. 1, procedeixin a posar un tancament 
perimetral efectiu al domicili, per evitar la fugida dels gossos que hi habiten, i 
establir com a mesura cautelar el comís preventiu de l’animal de nom TYSSON, de 
raça American Stanffordshire fins que es prenguin les mesures de seguretat que 
evitin la fugida de l’animal del domicili. (T2642021000001) 

 
13.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 04/2021 del 

senyor CD. (SC022021000004) 
 
14. Proposicions urgents 
 

14.1 Aprovar una ampliació de la durada del contracte menor de serveis, 
per a l’elaboració del programa de treball 2020 – 2024 per la convivència del 
Barri de Can Ros. (CTME2020000046) 


