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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de maig de 2021 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Sala de Plens  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. ALCALDIA 
 

2.1 Aprovar l'acceptació de les competències delegades, pel decret 
d'alcaldia a la Junta de Govern Local. (M1062019000001) 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I DRETS 
CIVILS 
 

3.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de data 
13 de maig de 2021, sobre la resolució de 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. SEGURETAT CIUTADANA 
 

4.1 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
103/2020 al senyor JCGA. (SC012020000103) 

 
4.2 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 

20/2021 a la senyora EGM. (SC012021000020)  
 

4.3 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
25/2021 al senyor ACP. (SC012021000025)  
 

4.4 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador ordinari 
núm. 27/2021 a la senyora CVP. (SC022021000027)  
 

4.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 40/2021 al senyor CGC. (SC012021000040)  
 

4.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 41/2021 al senyor CMAL. (SC012021000041)  
 

4.7 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 42/2021 al senyor DMH. (SC012021000042)  
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4.8 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 43/2021 al senyor MGG. (SC012021000043)  
 

4.9 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
simplificat núm. 44/2021 al senyor JAEO. (SC012021000044)  

 
4.10 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 

simplificat núm. 45/2021 al senyor DCR. (SC012021000045)  
 

4.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 142/2021 
al senyor SEP. (SC022021000142)  
 

4.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 143/2021 
al senyor MEBA. (SC022021000143)  
 

4.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 144/2021 
a la senyora MGL. (SC022021000144)  
 

4.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 145/2021 
al senyor JDM. (SC022021000145)  
 

4.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 146/2021 
al senyor JMPE. (SC022021000146) 

 
4.16 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 

annexa, número 05-21022861 de data 11 de maig de 2021, que comença per 
21/A- 0674 i finalitza per 21/A-0689. (G0372021000088)  
 

4.17 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21023333 de data 14 de maig de 2021, que comença per 
21/A-0714 i finalitza per 21/A-0710. (G0372021000089)  
 
5. RECURSOS HUMANS  
 

5.1 Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000712 de data 13 de maig de 2021, 
sobre el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de màxima urgència al 
senyor RQB, com a tècnic mitjà d'educació per substitució d'un funcionari en 
situació de permís per naixement i cura del menor. (RH142021000074)  
 

5.2 Aprovar les bases i convocatòria per proveir de forma temporal, 
mitjançant comissió de serveis, un lloc de treball d’agent de la Policia Local. 
(RH112021000019)  
 
6. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del 
subministrament i la instal·lació dels components per a l’ampliació de la capacitat 
d’emmagatzemament de dos cabines de discs del fabricant NETAPP. 
(CTME2021000020)  
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6.2 Aprovar l’adhesió a l’Acord Marc del Consorci Localret (Exp. 1431- 
00022021) de subministrament i manteniment de llicències de programari Microsoft 
(Lot 1), amb destinació a les entitats locals adherides al Consorci Localret. 
(CTAD2021000002)  
 
7. GENT GRAN  
 

7.1 Aprovar la revocació i el reintegrament de part de la subvenció 
concedida a l’Esplai de Jubilats, Pensionistes i Gent Gran de Can Costa, de la 
convocatòria de subvencions Departament de Gent gran per a l'any 2019. 
(SBV12019000003)  
 
8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

8.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de Veïns Sant Josep en la convocatòria de subvencions destinades a 
finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les AAVV en el 
municipi Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020. (SBV12020000001) 
 
9. INDÚSTRIA  
 

9.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació total de la subvenció 
concedida a l’Empresa Embotits Olivè SL, i l’inici del procediment de revocació 
parcial de les empreses Shyntesar SA i a la senyora LMMV en la convocatòria de 
subvencions a empreses per a la contractació de persones desocupades de Sant 
Vicenç dels Horts 2019. (SBOR2019000002)  
 
10. COMERÇ  
 

10.1 Revocar d’ofici i modificar la quantia total de les subvencions 
atorgades a l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 per 
haver detectat una errada en la valoració de l’atorgament a la senyora ARP de la 
subvenció per a la recuperació i el manteniment de l'activitat comercial per pal·liar 
l'impacte de la crisi vinculada a la Covid-19 al teixit comercial al municipi de Sant 
Vicenç dels Horts, per l'any 2020. (SBOR2020000009)  
 
11. AGRICULTURA  
 

11.1 Acceptar la donació a favor de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
d'un vehicle agrícola (tractor), marca ASTOA, amb número de matrícula 
B42719VE. (SC092021000001)  
 
12. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

12.1 Aprovar l'inici de la contractació del subministrament del mobiliari, 
senyalització i audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virgínia Amposta. 
(CTOH2021000005)  
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13. SALUT PÚBLICA  
 

13.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 94/2021 al senyor DLCGA. (SC022021000094)  

 
13.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 95/2021 a la senyora SLS. (SC022021000095)  
 

13.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 109/2021 al senyor JVE. (SC022021000109)  
 

13.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 127/2021 al senyor DCB. (SC022021000127) 

 
13.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 132/2021 al senyor RLG. (SC022021000132) 
 
14. HABITATGE SOCIAL 
 

14.1 Resoldre provisionalment la concessió de la subvenció i/o prestació 
econòmica de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions, amb 
la finalitat de caràcter social per al pagament del lloguer i quotes d’amortització 
hipotecària, destinades a facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge, que 
constitueix el domicili habitual i permanent, a Sant Vicenç dels Horts. 
(SBV22020000005) 


