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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 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 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21028507 de data 12 de juny de 2021, que comença per 
2021002117 i finalitza per 21/A-0853. (G0372021000116) 
 

2.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, 05-21029244 de data 15 de juny de 2021, que comença per 21/A-0859 i 
finalitza per 21/A-0855. (G0372021000117) 
 

2.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21029741 de data 18 de juny de 2021, que comença per 21/A-
0880 i finalitza per 21/A-00679. (G0372021000120) 
 

2.4 Aprovar l’exercici del dret d’opció de compra en la contractació de 
subministrament d’un vehicle de servei policial, modalitat d’arrendament, amb 
opció de compra, marca Nissan model Qasqhai. (G0372016000209) 
 

2.5 Arxiu dels expedients sancionadors 2020003308 i 21/A-0065 de l’acord 
incoació número 05-21000807 i número 05-21002906 respectivament incoació de 
l’expedient sancionador en matèria de seguretat viària relació núm. 14-21023625 
de data 14 de maig de 2021, iniciat per 2020003308 i finalitzat per 21/A-0065 
tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
(G0372021000095) 
 

2.6 Desestimar el recurs de revisió interposat pel senyor EEL de l’expedient 
sancionador 5/2018. (G0372018000008) 
 

2.7 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
39/2021 al senyor JAMG. (SC012021000039) 
 

2.8 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
40/2021 al senyor CGC. (SC012021000040) 
 

2.9 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
44/2021 al senyor JAEO. (SC012021000044) 
 

2.10 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 
50/2021 al senyor GB. (SC012021000050) 
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2.11 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador núm. 

54/2021 al senyor YAL. (SC012021000054) 
 

2.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 210/2021 
al senyor JCGA. (SC022021000210) 
 

2.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 211/2021 
al senyor CGC. (SC022021000211) 
 

2.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 212/2021 
al senyor ISDH. (SC022021000212) 
 

2.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 213/2021 
al senyor SH. (SC022021000213) 
 

2.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 214/2021 
al senyor ILC. (SC022021000214) 
 

2.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 216/2021 
a la senyora YRM. (SC022021000216) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar les bases i la convocatòria per la selecció, mitjançant el sistema 
d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, 
enquadrades dins el grup d'administració especial, sots-escala de serveis 
especials, policia local i la creació d’una borsa de reposició per cobrir necessitats 
temporals. (RH112021000022) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
constitució del Consell d'Infants Municipal de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTME2021000022) 
 
5. CULTURA 
 

5.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació Castellers de Sant Vicenç dels Horts en la convocatòria de subvencions 
que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les activitats de caire social i 
cultural a realitzar en el municipi Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020. 
(SBV12020000002) 
 
6. LGTBI 
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei d’Atenció Integral 
LGTBI (SAI) “L’Afirmativa”. (CTON2021000020) 
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7. COMERÇ 
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor per la realització 
de fitxes d'estudi de les condicions d'un conjunt de locals buits. 
(CTME2021000029) 
 

7.2 Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. LGCM contra l'acord 
adoptat per la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021, en relació a la 
quantia atorgada com a 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 de Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2020000009) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

8.1 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació Privada Maria Auxiliadora per a la realització d’accions formatives per a 
la millora de l’ocupabilitat dels joves de Sant Vicenç dels Horts. 
(COVN2021000009) 
 
9. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
 

9.1 Aprovar la resolució del contracte de serveis digitals per a ràdio Sant 
Vicenç. (CTON2019000017) 

 
9.2 Aprovar la continuïtat del contracte menor de serveis per l'atenció a la 

ciutadania en la tramitació electrònica. (CTME2020000034) 
 
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

10.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte de serveis per a la gestió de 
Sant Vicenç en xarxa de l’Ajuntament. (CTON2021000021) 
 
11. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

11.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
redacció del projecte de la peatonaltzació dels carrers del centre, als trams dels 
carrers Barcelona, Rafael Casanova i Riu, de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTME2021000028) 
 
12. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 
 

12.1 Aprovar la modificació del contracte d’arrendament del solar situat a la 
carretera de Sant Boi, Parcel·la número 4 (referències cadastrals 
333410DF1873C0003HR-7333410DF1873C0001FW-7333410DF1873C0002GE), 
resultant de la reparcel·lació del sector SV-88 “Façana Llobregat“, per a destinar-lo 
a aparcament a la zona de Vila Vella. (G0312020000001) 
 
13. SALUT PÚBLICA 
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13.1 Iniciar l'expedient de l'ordre d'execució corresponent a la denúncia i el 
comís de dos gossos, per un termini de 14 dies fins a observació veterinària i 
custòdia del gos mort fins a resolució judicial. (T2642021000018) 
 

13.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 110/2021 a la senyora NGA. (SC022021000110) 
 

13.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 165/2021 al senyor AIS. (SC022021000165) 
 

13.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 186/2021 al senyor FPD. (SC022021000186) 
 

13.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 209/2021 al senyor MEA. (SC022021000209) 
 
14. HABITATGE SOCIAL 
 

14.1 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social de l’ajut per contribuir 
al finançament de les mensualitats de lloguer en l’habitatge situat al carrer del Dr. 
Ferran núm. 10, 1r 1a, de Sant Vicenç dels Horts, a nom del Sr. ALS i la Sra. SAG 
per poder mantenir l’habitatge i el conveni que ho regula. (G0702015000004) 
 

14.2 Aprovar la prestació economia d’urgència social de l’ajut per contribuir 
al finançament de les mensualitats de lloguer en l’habitatge situat al carrer Enric 
Aymerich i Rigol, 5-7 4rt, de Sant Vicenç dels Horts. (SBDI2020000005) 
 

14.3 Aprovar definitivament de 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) 
 
15. Proposicions urgents 
 

15.1 Aprovar una pròrroga del contracte d’arrendament del local del carrer 
del Riu, 59 de Sant Vicenç dels Horts. (SC112019000002) 

 
15.2 Aprovar la modificació de la renda del contracte d'arrendament de la 

finca 16795, situada dins l’edifici de Can Costa, propietat de l’Ajuntament, a l’antiga 
propietària. (SC112019000003) 


