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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 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. DESPATX OFICIAL 
 

2.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2021LLDR000663 de data 6 
de maig, sobre l’aprovació del calendari anual d’obertura de les dependències 
municipals de Can Comamala, Casa de la Vila, Foneria i Molí dels Frares, any 
2021 i horaris d’atenció a la ciutadania. 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I DRETS 
CIVILS 
 

3.1 Resoldre les ajudes per a la concessió de la subvencions en l'àmbit de 
cultura, gent gran, joventut, promoció de la salut, immigració, educació i 
participació en el municipi Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2021. 
(SBV12021000001) 
 
4. ECONOMIA I HISENDA 
 

4.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de subministrament de material 
general d'oficina ordinari no inventariable de l'Ajuntament. (CTON2021000016) 
 
5. SEGURETAT CIUTADANA 
 

5.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de grua municipal per a la 
retirada i trasllat de vehicles de la via pública i per a trasllat de vehicles per al seu 
tractament com a residus sòlids. (CTON2019000009) 
 

5.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
92/2020 al senyor JMSS. (SC012020000092) 
 

5.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
117/2020 al senyor KEB. (SC012020000117) 
 

5.4 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 29 d’abril 
de 2021, i tancament de la incoació de l’expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 32/2021. (SC012021000032) 
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5.5 Deixar sense efecte el nomenament del senyor GJT com a instructor i 
nomenar al senyor FEC com a instructor de l’expedient sancionador núm. 35/2021. 
(SC012021000035) 
 

5.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 38/2021 al senyor 
EMPN. (SC012021000038) 
 

5.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 111/2021 al senyor 
AMCV. (SC022021000111) 
 

5.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 113/2021 al senyor 
MRM. (SC022021000113) 
 

5.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 114/2021 al senyor 
RMG. (SC022021000114) 
 

5.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 115/2021 a la 
senyora MRL. (SC022021000115) 
 

5.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 116/2021 al 
senyor DCD. (SC022021000116) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics i Alumnes 
del CFA Garrosa, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
l’Educació per a l'any 2020-2021. (SBNO2021000023) 
 
7. SERVEIS SOCIALS 
 

7.1 Resoldre les ajudes per a la concessió de prestacions econòmiques 
d’una part de les sol·licituds de despeses d’escolaritat, presentades a la 
convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques amb la finalitat de 
caràcter social per a menjador escolar, despeses d’escolarització, activitats 
extraescolars i casals d’estiu per al curs 2020-2021. (SBV22020000003) 
 

7.2 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres consistent 
en el programa d'arranjament d'habitatges. (CTME2021000017) 
 

7.3 Aprovar la subvenció directa per motius d'interès social i humanitari de 3 
ajuts de menjador per 3 alumnes del taller ocupacional de la Fundació Privada IRIS 
per l'any 2020-2021. (SBDI2021000002) 
 
8. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, que regula una 
subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la cooperació per a l'any 2021. 
(SBNO2021000024) 
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8.2 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
l’Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, la Fundació Iris i l’escola de 
diversitat funcional 27 de Febrero (Boujador-Sàhara) representada pel Delegat del 
Front Polisari a Catalunya,) per al projecte de formació continuada de formadors i 
de dotació de recursos i material pedagògic, sociosanitari i alimentari, per l’any 
2021. (COVN2021000008) 
 
9. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

9.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
redacció del projecte de reparcel·lació econòmica i del projecte executiu 
d'urbanització del polígon d'actuació urbanística del passatge Sant Francesc. 
(CTME2021000016) 
 
10. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

10.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 65/2021 al senyor 
MMM. (SC022021000065) 
 

10.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 68/2021 a 
l'empresa Fruites del Centre. (SC022021000068) 

 
10.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador núm. 69/2021 a la 

senyora MTBR. (SC022021000069) 
 
11. SALUT PÚBLICA 
 

11.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 88/2021 al senyor AARM. (SC022021000088) 
 

11.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 89/2021 al senyor FJDO. (SC022021000089) 
 

11.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 91/2021 al senyor JGF. (SC022021000091) 
 

11.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 92/2021 a la senyora NGR. (SC022021000092) 
 
12. HABITATGE SOCIAL 
 

12.1 Aprovar la renúncia i resolució del conveni de cessió d’ús temporal del 
dormitori 1 de l’habitatge situat al c. Nou, 62 1r 2a entre la senyora LIPC i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (STHE2019000008) 
 

12.2 Aprovar la renúncia i resolució del conveni de cessió d’ús temporal del 
dormitori 3 de l’habitatge situat al c. Nou, 62 1r 2a entre la senyora TACB i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (STHE2020000001) 


