
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

 
ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de febrer 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 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
1/2021 al senyor KS. (SC012021000001) 
 

2.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
2/2021 a la senyora MATS. (SC012021000002) 
 

2.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
3/2021 al senyor ARL. (SC012021000003) 
 

2.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
4/2021 a la senyora MATS. (SC012021000004) 
 

2.5 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
5/2021 al senyor JEVH. (SC012021000005) 
 

2.6 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
6/2021 al senyor JAFI. (SC012021000006) 
 

2.7 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 
7/2021 al senyor ILC. (SC012021000007) 
 
3. COMERÇ 
 

3.1 Aprovar la concessió dels premis del concurs de curtmetratges de 
promoció del comerç local, dins la 37a Mostra, per l’any 2021. 
(BAPC2021000002) 
 
4. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de les obres 
per la substitució del fals sostre de la planta primera de l’edifici del Jutjat de 
Pau i PQPI – PTT. (CTME2021000004) 
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4.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d’obres per la 
construcció d’embornals en punts baixos i passos elevats de diferents carrers 
del municipi. (CTME2021000005) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per a les obres de 
restitució de la coberta, dels altres elements constructius afectats i de la tanca 
exterior per esfondrament del sostre de l’edifici situat al carrer Goya, núm. 3. 
(T2642021000003) 
 
6. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

6.1 Aprovar la liquidació de recollides selectives sistemes integrats de 
gestió de residus municipals: recollida de paper i cartró de juliol a octubre de 
2020, recollida de vidre i envasos de setembre a desembre de 2020, venda 
paper i cartró de setembre a desembre de 2020, RAEE 3t trimestre 2020. 
(MALQ2020000006) 
 

6.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 13/2021 de 
l’empresa Tramal Logística y Servicios de Transporte, SL. (SC022021000013) 
 

6.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 14/2021 de 
l’empresa Primitiva Barba, SL. (SC022021000014) 
 

6.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 15/2021 al 
senyor CD. (SC022021000015) 
 

6.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 16/2021 al 
senyor LZ (Fruiteria Tutti Fruti). (SC022021000016) 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Aprovar la pròrroga del conveni signat en data 7 de juliol de 2020 per 
l’ús del dormitori 1 en l’habitatge compartit del c. Nou 62 1r 2a, entre la senyora 
LIPC i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (STHE2019000008) 
 

7.2 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 2 del carrer 
Nou, núm. 62 2n 2a, a la senyora ST i la seva filla, per un període d’un any 
prorrogable i aprovar el conveni que ho regula. (STHE2021000001) 
 

7.3 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 4 del carrer 
Nou, núm. 62 2n 2a, a la senyora NAA i els seus dos fills menors, per un 
període d’un any prorrogable i aprovar el conveni que ho regula. 
(STHE2021000002) 
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7.4 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 3 del carrer 
Nou, núm. 62 2n 2a, a la senyora DALV i la seva neta, per un període d’un any 
prorrogable i aprovar el conveni que ho regula. (STHE2021000003) 
 
8. Proposicions urgents 
 

8.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la redacció del projecte executiu de la Fase 1a i 2a per la implantació 
d'elements mecànics i reurbanització del carrer Benicarló. (CTME2021000010) 
 
 
 


