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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de novembre 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. DESPATX OFICIAL 
 

2.1 Donar compte del decret 2021LLDR001441, de data 25 d’octubre, 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte mixte, mitjançant procediment obert 
no harmonitzat, de l'obra i del subministrament i muntatge del mobiliari de la 
nova escola bressol de Sant Vicenç dels Horts, Lot 1_Obra nova. 
(CTON2021000017) 
 

2.2 Donar compte del decret 2021LLDR001442, de data 25 d’octubre, 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis del muntatge, coordinació i 
dinamització del Festival de la Infància de l’Ajuntament. (CTON2020000023) 
 

2.3 Donar compte del decret 2021LLDR001458, de data 27 d’octubre, 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis d’intervenció 
socioeducativa Centre Obert El Quijote. (CTON2021000011) 
 

2.4 Donar compte del decret 2021LLDR001470, de data 28 d’octubre, 
d’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
d’assessorament jurídic en matèria de contractació 
administrativa.(CTME2021000059) 
 

2.5 Donar compte del decret 2021LLDR001476, de data 28 d’octubre, 
d’aprovació de la pròrroga del contracte, mitjançant procediment obert 
harmonitzat, del servei de lloguer de material divers, transport, elaboració de 
documentació tècnica, muntatge, manteniment, vigilància, desmuntatge, neteja 
i retirada de materials i la gestió i comercialització dels firaires participants no 
locals, per a la realització de la Mostra (CTOH2020000004) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-21050200 de data 22 d’octubre de 2021, que comença 
per 21/A-0572 i finalitza per 21/A-0574. (G0372021000195) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número 05-21050622 de data 26 d'octubre de 2021, que 
comença per 21/A-1240 i finalitza per 21/A-1329. (G0372021000197) 
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3.3 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 

núm. exp.19/A-0893. (G0372021000172) 
 

3.4 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp.19/A-0893. (G0372021000196) 
 

3.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
2021000564 amb matrícula 7893-JML. (G0372021000190) 
 

3.6 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número 05-21051216 de data 29 d'octubre de 2021, que 
comença per 2021003966 i finalitza per 21/A-1351. (G0372021000203) 
 

3.7 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador núm. 110/2020. (SC012020000110) 
 

3.8 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador núm. 111/2020. (SC012020000111) 
 

3.9 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador núm. 112/2020. (SC012020000112) 
 

3.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
337/2021 al senyor JMRR. (SC022021000337) 

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

338/2021 al senyor JMRR. (SC022021000338) 
 

3.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
339/2021 al senyor JMRR. (SC022021000339) 
 
4. CULTURA 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de Fotografia 
Francesc Siñol 2021-2022, novena edició. (SBV32021000005) 
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria de la novena edició del Festival 
Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón per a l’any 2021 - 2022. 
(SBV32021000006) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació TRAB.OR – 
Centre Diari Sant Josep, que regula una subvenció nominativa, per al reforç de 
programes per la millora de l’èxit escolar, els processos de transició escola 
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treball i la cohesió social de la comunitat educativa, curs 2021 – 2022. 
(SBNO2021000038) 
 
6. SERVEIS SOCIALS 
 

6.1 Aprovar l’acceptació de la concessió d’una subvenció de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en el marc del Pla metropolità de suport a la 
cohesió social, l’economia de proximitat i al coproducció de serveis (apropAMB) 
per el projecte de suport als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament i el conveni 
regulador de la concessió de subvenció. (PROG2021000004) 
 

6.2 Resolució d’una part de les sol·licituds presentades en les 
subvencions i prestacions econòmiques, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb la finalitat de caràcter social per a menjador 
escolar, despeses d’escolarització, activitats extraescolars i casals d’estiu per al 
curs 21-22. (SBV22021000002) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació inicial i pagament de la 
part proporcional de la subvenció concedida a diverses empreses en la 
convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones 
desocupades de Sant Vicenç dels Horts 2020. (SBOR2020000001) 
 
8.COMERÇ 
 

8.1 Acceptar la subvenció de l’AMB per al desenvolupament del projecte 
“Suport al comerç de proximitat a Sant Vicenç dels Horts”, i aprovar el conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’AMB per a 
regular la concessió de l’esmentada subvenció. (SBV42021000005) 
 
9. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

9.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per a regular la 
concessió de la subvenció atorgada per l’AMB en el marc del Pla metropolità de 
dinamització del mercat treball. (SBV42020000012) 
 
10. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

10.1 Aprovar inici d’expedient d'ordre manament per a la reparació del 
mur perimetral de la finca ubicada al carrer Jaca, núm. 1. (T2642021000025) 
 

10.2 Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient de l’ordre de manament 
del carrer Jaca, núm. 5. (T2642020000010) 
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11. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

11.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 336/2021 al senyor RCA. (SC022021000336) 
 

11.2 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador pel procediment simplificat núm. 8/2021 al senyor PJSG. 
(SC012021000008) 
 

11.3 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador pel procediment simplificat núm. 9/2021 a la senyora ARF. 
(SC012021000009) 
 

11.4 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient 
sancionador pel procediment simplificat núm. 10/2021 a la senyora ASDLC. 
(SC012021000010) 
 
12. SALUT PÚBLICA 
 

12.1 Declarar la caducitat, arxiu i prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 04/2021 al senyor CD. (SC022021000004) 

 
12.2 Desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades pel 

retorn dels animals i ratificar la mesura preventiva de l’expedient de l’ordre 
d’execució pel comís d’11 animals de la gossera del camí del riu. 
(T2642021000022) 
 
13. Proposicions urgents 
 

13.1 Aprovar la rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 
22 d’abril de 2021, sobre l’ampliació del termini de presentació de la justificació 
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Comissió organitzadora de la Cavalcada de Reis per a l’any 2021. 
(SBNO2020000011)  
 


