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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 d’abril 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. SEGURETAT CIUTADANA 

 
2.1 Deixar sense efecte el nomenament del senyor XSP com a instructor i 

nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador número 
92/2020. (SC012020000092) 
 

2.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
76/2020 al senyor HEFEF. (SC012020000076) 
 

2.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
80/2020 al senyor DAC. (SC012020000080) 
 

2.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 40/2021 al senyor 
AGDSS. (SC022021000040) 
 

2.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 41/2021 al senyor 
MA. (SC022021000041) 
 
3. CULTURA 
 

3.1 Aprovar la concessió dels premis de la vuitena edició del Festival 
Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón per a l’any 2020 - 2021. 
(SBV32020000002) 
 

3.2 Aprovar la concessió dels premis del concurs de fotografia Francesc 
Siñol 2020-2021, vuitena edició. (SBV32020000003) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Fundació Privada Iris que 
regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit per al foment i promoció 
d’actuacions de qualitat, integradores i inclusives, que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats i el desenvolupament integral dels infants i joves, suport al 
funcionament de l’escola d’educació especial i suport a l’organització del sopar de 
la Fundació per a la recollida de fons durant el curs escolar 2020-2021 (any 2021). 
(SBNO2021000009) 
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5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

5.1 Aprovar l'adjudicació i la despesa del contracte menor pel servei de 
coordinació d'agents cíviques. (CTME2021000014) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Centre Educatiu Salesians 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
combatre el risc d'abandonament de l'itinerari formatiu i la precarització de les 
condicions d'ocupabilitat del jovent de Sant Vicenç dels Horts per a l'any acadèmic 
2020/2021. (SBNO2021000017) 
 

6.2 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei de coordinació i 
impartició de formació de l’Ajuntament. (CTON2021000014) 
 
7. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 
 

7.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis de 
d’assessorament, formació, dinamització, acompanyament, i tutoria en l’àmbit de la 
recerca en drets humans i objectius de desenvolupament sostenible (0ds), dins 
l’itinerari curricular obligatori dels treballs de recerca en batxillerat dels IES Frederic 
Mompou, i Gabriela Mistral, pels cursos, 2021-2022, 2022-2023, i 2023-2024 i 
2024-2025. (CTNS2021000001) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

8.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions mitjançant procediment de concurrència competitiva 
destinades a ajudar a pal·liar les despeses sobrevingudes pel temporal “Glòria” per 
a l’any 2020. (SBV22020000001) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
9. HABITATGE SOCIAL 
 

9.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que regula una 
subvenció nominativa, per a l’any 2021. (SBNO2021000022) 
 


