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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Caràcter: ordinària 
Data: 6 de maig 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. 1/2021 
al senyor KS. (SC012021000001) 

 
2.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 

simplificat núm. 39/2021 al senyor JAMG. (SC012021000039) 
 

2.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 97/2021 al senyor 
ERC. (SC022021000097) 
 

2.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 98/2021 al senyor 
JMP. (SC022021000098) 
 

2.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 100/2021 al senyor 
ADB. (SC022021000100) 
 

2.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 101/2021 al senyor 
JMV. (SC022021000101) 

 
2.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 105/2021 al senyor 

JMPE. (SC022021000105) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000632 de data 3 de maig de 2021, 
sobre la mobilitat per canvi d'adscripció de lloc de treball de responsable funcional 
d'educació mediambiental i salut pública al senyor RCB. (RH152021000011) 
 

3.2 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000601 de data 27 d’abril de 2021, 
sobre el nomenament com a funcionària interina per acumulació de tasques amb 
caràcter de màxima urgència a la senyora NTF, al lloc de treball d’educadora social 
i adscriure-la provisionalment al departament de serveis socials. 
(RH142021000063) 
 

3.3 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000640 de data 4 de maig de 2021, 
sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria d'una borsa de treball de director/a 
de l'Escola Bressol Municipal. (RH112021000017) 



 

N
IF

: 
P

0
8
2
6
3
0
0
F

 

4. SERVEIS SOCIALS 
 

4.1 Aprovar la continuïtat del contracte de servei del centre obert municipal 
El Quijote de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (CTON2019000002) 
 

4.2 Resolució de les ajudes per a la concessió de subvencions d’una part 
de les sol·licituds presentades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva amb la finalitat de caràcter social per ajuts d’activitats extraescolars 
esportives i de llengües estrangeres, activitats musicals expressió artística i 
tecnològica, pel curs escolar 2020-2021. (SBV22020000003) 
 

4.3 Aprovar la prestació econòmica d’un ajut complementari de menjador 
per una alumna de l’escola Montseny de Sant Just Desvern pel curs 2020-2021. 
(SBDI2021000008) 
 
5. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 
 

5.1 Ratificar el decret 2021LLDR000625, de data 3 de maig de 2021, sobre 
la rectificació d'error material de l’acord de rectificació d’error material de l’Annex I 
del contracte de serveis 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, pel període 
2021 – 2024. (CTNS2021000001) 
 
6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
consistent en la gestió de la xarxa de suport Sant Vicenç en Xarxa. 
(CTME2021000021) 
 
7. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

7.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 64/2021 a la 
senyora JSA. (SC022021000064) 
 

7.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 66/2021 a 
l'empresa B.C. Ferreteria. (SC022021000066) 
 

7.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 67/2021 a 
l'empresa DiaLypa SL. (Macxipa) (SC022021000067) 
 
8. SALUT PÚBLICA 
 

8.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 52/2021 al senyor JMFS. (SC022021000052) 
 

8.2 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 72/2021 al senyor ESL. (SC022021000072) 
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8.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 74/2021 al senyor BGI. (SC022021000074) 
 

8.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 77/2021 al senyor MMM. (SC022021000077) 
 

8.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 90/2021 al senyor JMAC. (SC022021000090) 
 

8.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 93/2021 al senyor JVS. (SC022021000093) 
 
9. HABITATGE SOCIAL 
 

9.1 Aprovar la resolució de mutu acord del conveni vigent signat en data 26 
de febrer de 2021 entre la senyora FS i l’Ajuntament per la cessió d’ús dels 
dormitoris 1 i 2 de l’habitatge situat al c. Nou, 62 2n 1a, amb efectes 30 d’abril de 
2021. (STHE2021000005) 

 
9.2 Deixar sense efecte el conveni vigent signat en data 12 de febrer de 

2021 entre la senyora ST i l’Ajuntament respecte la cessió d’ús del dormitori 2 de 
l’habitatge compartit al c. Nou, 62 2n 2ª i aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en 
el dormitori 1 del c. Nou 62 2n 2a, a la senyora ST i la seva filla menor, per un 
període d’un any prorrogable. (STHE2021000001) 

 
9.3 Deixar sense efectes el conveni vigent signat en data 12 de febrer de 

2021 entre la senyora NA i l’Ajuntament respecte la cessió d’ús del dormitori 4 de 
l’habitatge compartit al c. Nou, 62 2n 2a i aprovar la cessió d’ús privatiu temporal 
en els Dormitoris 1 i 2 del c. Nou 62 2n 1a, a la senyora NA i els seus fills menors, 
per un període d’un any prorrogable. (STHE2021000002) 


