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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 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 de la senyora ACP com a 
instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 56/2020. (SC012020000056)  
 

2.2 Deixar sense efecte el nomenament de la senyora ACP com a 
instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 67/2020. (SC012020000067) 
 

2.3 Deixar sense efecte el nomenament de la senyora ACP com a 
instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 71/2020. (SC012020000071) 
 

2.4 Deixar sense efecte el nomenament de la senyora ACP com a 
instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 93/2020. (SC012020000093) 

 
2.5 Deixar sense efecte el nomenament de la senyora ACP com a 

instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 94/2020. (SC012020000094) 
 

2.6 Deixar sense efecte el nomenament de la senyora ACP com a 
instructora i nomenar al senyor GJT com a instructor de l’expedient sancionador 
número 103/2020. (SC012020000103) 
 

2.7 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 2/2021 
a la senyora MATS. (SC012021000002) 
 

2.8 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 3/2021 
al senyor ARL. (SC012021000003) 
 

2.9 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 4/2021 
a la senyora MATS.(SC012021000004) 
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3. CULTURA 
 
3.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Cos de Portants del Sant 

Crist que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a l'any 
2021. (SBNO2021000019) 
 

3.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Asociación Cultural Andaluza 
Amigos de Granada, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
Cultura per a l'any 2021. (SBNO2021000020) 
 
4. SERVEIS SOCIALS 
 

4.1 Denegar provisionalment la concessió de prestacions econòmiques 
d’una part de les sol·licituds presentades i aprovar definitivament un altre part de 
les sol·licituds presentades en les subvencions i prestacions econòmiques, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb la finalitat de caràcter 
social per a despeses d’escolarització per al curs 2020-2021. (SBV22020000003) 
 
5. COMERÇ 
 

5.1 Aprovar l’acceptació del fons de prestació de la Diputació de Barcelona 
en l’àmbit del suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals de 2021. 
(SBV42021000007) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

6.1 Aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, destinada al suport del servei d’ocupació, que utilitza la plataforma 
telemàtica Xaloc, per a l’any 2021. (SBV42021000008) 
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

7.1 Aprovar el projecte del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i 
equipament escènic del CCC Virgínia Amposta. (T2322021000002) 
 
8. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

8.1 Aprovar els plecs de condicions per a l’atorgament de llicències 
d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de 
venda d’artificis pirotècnics (categories 1, 2 i 3) a Sant Vicenç dels Horts i la 
convocatòria per a l’any 2021. (ACPI2021000001) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de subvenció, a l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020-2023 (exp.núm. 2021/0000229). (SBV42021000009) 
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9.2 Iniciar l’expedient corresponent a la denúncia i decomís dels gossos de 
raça potencialment perillosos, per un termini de 15 dies fins a observació 
veterinària o fins que el propietari realitzi els tràmits administratius per a la 
concessió de llicència administrativa per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos. (T2642021000013) 
 
10. HABITATGE SOCIAL 
 

10.1 Aprovar la cessió d’us privatiu temporal del dormitori 3 del carrer Nou, 
núm. 62 2n 1a, a la senyora VPB i el seu fill menor, per un període d’un any 
prorrogable. (STHE2021000008) 
 
11. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 

 
11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 

subministrament i instal·lació de terminals de control de presència. 
(CTME2021000015) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Aprovar la modificació de les bases i la convocatòria per a la 
selecció definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de 
personal funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, classe Tècnica Mitjà, d’Enginyer/a Tècnic/a. (RH112020000009) 
 

12.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de 
caporal de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
mitjançant promoció interna. (RH112021000014) 
 

12.3 Aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora AGG, com a tècnica mitjana d'educació per a 
executar un programa de caràcter temporal, amb efectes del dia 19 d’abril de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000038) 
 

12.4 Aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora NTF, com a educadora social, amb efectes del 
dia 19 d’abril de 2021 i fins a la reincorporació de la persona substituïda, o la 
resolució de la corresponent borsa de treball, que en cap cas podrà superar els 
6 mesos. (RH142021000053) 
 
 


