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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 de juliol 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. SEGURETAT CIUTADANA  
 

2.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
8/2020 al senyor MGO. (SC012020000008)  
 
3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

3.1 Aprovar la pròrroga del servei del portal de participació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (G0512018000004)  
 
4. ECONOMIA I HISENDA  
 

4.1 Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en el marc del programa metropolità de Suport a 
Polítiques Socials Municipals. (SBV42020000012)  
 
5. FEMINISME  
 

5.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i de la Igualtat d’oportunitats i la sensibilització 
de la ciutadania en coeducació, violència masclista, LGTBI, del departament de 
Feminisme i LGTBI. (SBV12020000007)  
 

5.2 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i difusió de de la Promoció de la Salut, 
realitzades en el municipi Sant Vicenç dels Horts. (SBV12020000008)  
 
6. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

6.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i difusió d’activitats i programes de caire social 
en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació. (SBV12020000009)  
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7. SALUT PÚBLICA  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor per la 
contractació del servei d’elaboració d’un pla local de Salut del municipi de Sant 
Vicenç dels Horts. (CTME2020000036)  
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

8.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
122/2019 al senyor JPA. (SC012019000116) 
 

8.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
1/2020 a la senyora MIMJ. (SC012020000001) 
 
 
 


