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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de març 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 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
98/2020 al senyor DPM. (SC012020000098) 
 

2.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
15/2021 al senyor AB. (SC012021000015) 
 

2.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
16/2021 al senyor ARC. (SC012021000016) 
 

2.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
17/2021 al senyor AR. (SC012021000017) 
 

2.5 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
18/2021 al senyor MEJ. (SC012021000018) 
 

2.6 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
19/2021 al senyor ABEA. (SC012021000019) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar les bases i convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a 
mitjà/ana d’educació. (RH112021000012) 
 
4. ECONOMIA I HISENDA  
 

4.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l'any 2021 de les subvencions a famílies amb escassa 
capacitat econòmica per ajudar al pagament de tributs. (SBOR2021000006) 
 

4.2 Aprovar la sol·licitud per l’anualitat 2021, de l’addenda al PAMUS de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per destinar-lo a despesa corrent en 
concepte de neteja viària i/o jardineria. (EC032021000007) 
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5. IMATGE I COMUNICACIÓ  
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural 
d'Audiovisual de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa 
dins de l'àmbit d'Imatge i Comunicació, per a l'any 2021. (SBNO2021000008) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Josep 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 durant el curs 
escolar 2020-2021 (any 2021). (SBNO2021000012) 

 
6.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb Fundació Educativa Esteve 

Casals Col·legi Sant Vicenç 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 durant el curs escolar 2020-2021 (any 2021). 
(SBNO2021000013) 
 

6.3 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de la 
35a edició infantil i juvenil del Certamen literari Narcís Lunes i Boloix 2021 per 
l’any 2021. (SBV32021000003) 
 

6.4 Aprovar l’ampliació de les despeses generades durant l’any 2019, 
2020 i aprovar la despesa corresponent al cost proporcional de les despeses 
de subministrament i manteniment dels espais de l’edifici del CAP del Serral 
per tal d’afavorir la prestació de servei d’estimulació i atenció precoç per a la 
petita infància, durant l’exercici 2021. (G0412018000038) 
 
7. JOVENTUT I INFÀCIA  
 

7.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i El Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació 
del servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves per al període 
comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 30 d’abril de 2021. (CVIA2021000008) 
 
8. SERVEIS SOCIALS  
 

8.1 Aprovar la resolució del contracte menor d’obres per la realització de 
programa d’arranjaments d’habitatges 2019. (CTME2019000064) 
 

8.2 Denegar definitivament la concessió de subvencions i prestacions 
econòmiques d’una part de les sol·licituds, aprovar l’atorgament definitiu d’una 
altre part de sol·licituds, i denegar provisionalment la concessió d’una altra part 
de les sol·licituds presentades en les subvencions i prestacions econòmiques, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb la finalitat de 
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caràcter social per a menjador escolar, despeses d’escolarització, activitats 
extraescolars i casals d’estiu per al curs 2020-2021. (SBV22020000003) 
 

8.3 Aprovar la continuïtat del contracte del servei de d’atenció a domicili 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (G0432018000002) 
 
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

9.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de Veïns de la Font del Llargarut en la convocatòria de subvencions 
pel funcionament de les AAVV de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2019. 
(SBV12019000002) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ  
 

10.1 Rectificació d'error material de l’acord de Junta de Govern Local de 
18 de març de 2021, sobre l’aprovació de l’inici de la licitació del contracte dels 
serveis d’atenció, gestió i dinamització del Club de Feina i realitzacions 
formatives ocupacionals de l’Ajuntament, així com de la documentació 
contractual. (CTON2021000005) 
 
11. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

11.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de renovació, 
modernització i manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels aparells 
elevadors dels edificis municipals. (CTON2021000013) 
 
12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

12.1 Aprovar la memòria valorada de "Acondicionament per als ciclistes, 
vehicles de manteniment i millora ambiental i integració paisatgística del camí 
de servei d’ADIF, paral·lel al camí del riu, des de la riera de Torrelles i fins a la 
riera de Cervelló“ per sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la 
seva inclusió en el Programa d’Actuacions de Millora del Paisatge Natural i 
Urbà (PSG) 2020-2023. (T432021000001) 
 

12.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
9/2021 a la senyora ARF. (SC012021000009) 
 

12.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
10/2021 a la senyora ASDLA. (SC012021000010) 
 

12.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
11/2021 al senyor PRC. (SC012021000011) 
 

12.5 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
12/2021 al senyor JLPS. (SC012021000012) 
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12.6 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
13/2021 a la senyora SVB. (SC012021000013) 
 

12.7 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
14/2021 al senyor JDGC. (SC012021000014) 

 
12.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 38/2021 de 

l’empresa Primitiva Barba, SL. (SC022021000038) 
 
12.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 39/2021 a 

l’empresa JADA SERVICIOS 2015, SL. (SC022021000039) 
 
13. SALUT PÚBLICA  
 

13.1 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'ordre d’execució per requerir a 
l’establiment de nom comercial Rostisseria el Padró, ubicat al carrer Barcelona, 
265 del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts a l’adopció de mesures 
preventives o correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(T2642020000033) 
 
14. HABITATGE SOCIAL  
 

14.1 Rectificar d’ofici els pactes primer i segon del conveni de 
col·laboració amb la senyora CNL, i aprovar l’addenda al conveni, i modificar el 
punt tercer de l’acord aprovat en data 18 de febrer de 2021. (SBDI2021000006) 
 

14.2 Aprovar la pròrroga del conveni de cessió d’ús privatiu de 
l’habitatge compartit del c. Nou 62 1r 2a, entre la família Barrientos i 
l’Ajuntament. (STHE2019000006) 
 

14.3 Aprovar pròrroga de la cessió d'ús privatiu del dormitori 3 en 
l’habitatge situat al c. Nou, 62 1r 2a, a la família monoparental formada per la 
senyora TACB i fill menor. (STHE2020000001) 
 

14.4 Aprovar la pròrroga de la cessió d'ús privatiu de l'habitatge 
municipal, en règim compartit, situat al carrer Nou, 62, 1r 1a (Dormitori 1 i 3) a 
la família LS. (STHE2019000007) 
 
15. Proposicions urgents 
 

15.1 Aprovar el nomenament  com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència, a la senyora SMD, a la plaça (núm. 383) de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de treball (núm. 392) d’auxiliar administrativa a la unitat administrativa del 
departament d’alcaldia, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, 
nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb 
efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés 
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selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 
(RH142021000024) 
  

15.2 Aprovar el nomenament  com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència, a la senyora CLP, a la plaça (núm. 384) de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de treball (núm. 393) d’auxiliar administrativa a la unitat administrativa del 
departament de secretaria general, gestió administrativa i assessoria jurídica, 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i 
amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de 
març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, 
que en cap cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000025) 
  

15.3 Aprovar el nomenament  com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb caràcter de màxima urgència, al senyor DFO, al lloc de treball 
d’auxiliar administratiu i adscriure’l provisionalment a la unitat administrativa del 
departament de seguretat ciutadana, enquadrat en el grup de classificació C, 
subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs 
de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva 
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 
(RH142021000026) 
  

15.4 Aprovar el nomenament  com a funcionària interina per acumulació 
de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora PJP, al lloc de 
treball d’auxiliar administratiu i adscriure-la provisionalment a la unitat 
administrativa de l’àrea de serveis al territori i sostenibilitat, enquadrat en el 
grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts 
segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i 
fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas 
podrà superar els 6 mesos. (RH142021000027) 
  

15.5 Aprovar el nomenament  com a funcionària interina per acumulació 
de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora AHT, al lloc de 
treball d’auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat 
administrativa del departament de promoció econòmica i de la ciutat, enquadrat 
en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 
punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000028) 
  

15.6 Aprovar el nomenament  com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència al senyor ÀZE, a la plaça (núm. 42), a l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe arquitecte tècnic, i adscriure’l 
provisionalment al lloc de treball d’arquitecte tècnic (núm. 91) al departament 
d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de classificació 
A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la relació de 
llocs de treball, amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució 
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definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 
mesos. (RH142021000029) 
  

15.7 Aprovar el nomenament  com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència al senyor RDF, a la plaça (núm. 43), a l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe arquitecte tècnic, i adscriure’l 
provisionalment al lloc de treball d’arquitecte tècnic (núm. 610) al departament 
d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de classificació 
A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la relació de 
llocs de treball, amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució 
definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 
mesos. (RH142021000031) 
 

15.8  Acceptar la renúncia i procedir al reintegrament de la part de la 
subvenció directa concedida a l’entitat Cos de Portants del Sant Crist, per tal de 
fer front a les despeses dels actes de la Processó de Penitència de Divendres 
Sant i el projecte Passió per Setmana Santa a Sant Vicenç dels Horts per a 
l'any 2020. (SBNO2020000002) 
 

15.9 Aprovar projecte executiu del mobiliari, equipament perruqueria i 
audiovisuals pel Centre Cívic La Guàrdia a la Plaça de la Pau. 
(T2322021000001) 
 

15.10 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del subministrament del 
mobiliari, equipament de perruqueria i audiovisuals pel Centre Cívic La 
Guàrdia, a la Plaça de la Pau. (CTON2021000012) 
 

15.11 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de 
març de 2021 i aprovar un nou conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana 
de Sant Feliu del Llobregat i Fundació Maria Auxiliadora i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, dins de l’àmbit de serveis socials bàsics per l’any 2021, que 
regula una subvenció nominativa, per al funcionament del Rebost per a l’any 
2021. (SBNO2021000015) 
 


