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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 de juny 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. SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.1 Deixar sense efecte l’expedient sancionador d’infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 21/A-0679 matrícula 
B-9802-SV. (G0372021000098) 
 

2.2 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador per 
infracció administrativa en matèria de seguretat viària núm. exp. 20/A-1669. 
(G0372021000101) 
 

2.3 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador per 
infracció administrativa en matèria de seguretat viària núm. exp. 20/A-1673. 
(G0372021000102) 
 

2.4 Incoar expedient sancionador al titular del vehicle amb matrícula B-
9802-SU, infracció administrativa en matèria de seguretat viària expedient 
número 21/A-0679. (G0372021000103) 
 

2.5 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 20/A-
1789. (G0372021000105) 

 
2.6 Deixar sense efecte l’expedient sancionador d’infracció 

administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 21/A-0749, contra el 
senyor MCCP. (G0372021000107)  
 

2.7 Incoar expedient sancionador al titular del vehicle amb matrícula 
9117-BRD, infracció administrativa en matèria de seguretat viària expedient 
número 21/A-0749. (G0372021000108)  
 

2.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 21/A-0288 
matrícula B-9979-GT. (G0372021000094)  
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2.9 Incoar expedient sancionador al titular del vehicle amb matrícula V- 
9979-GT, infracció administrativa en matèria de seguretat viària expedient 
número 21/A-0288. (G0372021000104)  
 

2.10 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número 05-21027306 de data 4 de juny de 2021, que comença 
per 2021001985 i finalitza per 21/A-0794. (G0372021000111)  
 

2.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
168/2021 al senyor SEP. (SC022021000168)  
 

2.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
169/2021 al senyor JSP. (SC022021000169)  
 

2.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
170/2021 al senyor JSP. (SC022021000170)  
 

2.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
171/2021 al senyor JSP. (SC022021000171)  
 

2.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
172/2021 al senyor ERC. (SC022021000172)  
 

2.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
173/2021 al senyor JVG. (SC022021000173)  
 

2.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
174/2021 al senyor FNG. (SC022021000174)  
 

2.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
175/2021 al senyor FNG. (SC022021000175) 

 
2.19 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 

176/2021 al senyor DML. (SC022021000176)  
 

2.20 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador ordinari núm. 
177/2021 al senyor SM. (SC022021000177)  
 

2.21 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
178/2021 al senyor DL. (SC022021000178)  
 

2.22 Aprovar la continuïtat del contracte del servei d'operadors de 
comunicacions de la policia local de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0372017000091)  
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3. RECURSOS HUMANS  
 
3.1 Aprovar l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 

2021. (N4162021000001)  
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la 
Cultura per a contribuir a impulsar la recerca sobre el coneixement de la 
Comarca per a l'any 2021. (SBNO2021000027)  
 
5. EDUCACIÓ  
 

5.1 Aprovar la resolució del contracte menor de serveis per a 
l’assessorament del Desenvolupament de l’estratègia digital a les escoles de 
primària de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2020000060)  
 
6. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Fundació Taller de 
Solidaritat, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la 
solidaritat i la cooperació per a l'any 2021. (SBNO2021000026)  
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la redacció del projecte de rehabilitació de les façanes del Complex Esportiu 
Municipal. (CTME2021000019) 

 
7.2 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per a les obres de 

reparació, de la façana de la finca situada a l’Avinguda Ferrocarril, núm. 27-29. 
(T2642021000014)  
 

7.3 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per a les obres de 
reparació, de la façana de la finca situada a Travessera de Barcelona, núm. 44. 
(T2642021000015)  
 
8. COMERÇ  
 

8.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de part de la subvenció 
concedida a la senyora ARP en la convocatòria de subvencions destinades a la 
recuperació i el manteniment de l'activitat comercial per pal·liar l'impacte de la 
Covid-19 al teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020, així com 
rectificar l'error material de l'Acord de Junta de Govern Local de data 20 de 
maig de 2021, sobre la modificació de la quantia total de les subvencions 
atorgades. (SBOR2020000009)  
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9. Proposicions urgents 
 

9.1 Resoldre la concessió de subvencions d’una part de les sol·licituds 
presentades per activitats esportives i activitats extraescolars de llengües 
estrangeres, activitats musicals expressió artística i tecnològica i aprovar 
l’atorgament definitiu de la resta de les sol·licituds presentades en les 
subvencions i prestacions econòmiques amb la finalitat de caràcter social per 
ajuts complementaris de menjador, despeses d’escolaritat i ajuts d’activitats 
esportives i activitats extraescolars de llengües estrangeres, activitats musicals 
expressió artística i tecnològica, pel curs escolar 2020-2021. 
(SBV22020000003) 


