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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 12 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 2021LLDR001494, de data 3 de novembre, 
d’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d’obres per a la 
reparació de la superfície del paviment de la pista esportiva de Sant Roc. 
(CTME2021000057) 
 

2.2 Donar compte del decret 2021LLDR001502, de data 4 de novembre, 
d’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d’obres del servei 
jurídic especialista en desnonaments dins el SIAD “A prop teu”. 
(CTME2021000044) 

 
2.3 Donar compte del decret 2021LLDR001506, de data 4 de novembre, 

d’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
realització de tallers de vessant artística per a joves que combinin la vessant 
musical, el moviment, la consciència social, la coeducació i l'acció i participació 
juvenil. (CTME2021000058) 

 
2.4 Donar compte del decret 2021LLDR001508, de data 4 de novembre, 

d’aprovació de l’adjudicació del contracte de servei de renovació, modernització i 
manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels aparells elevadors dels edificis 
municipals. (CTON2021000013) 
 

2.5 Donar compte del decret 2021LLDR001509, de data 4 de novembre, 
d’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres destinades a 
la substitució de les persianes exteriors en la zona d'entrada del casal d'avis de 
Can Costa. (CTME2021000049) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-21051502 de data 29 d’octubre de 2021, que comença i 
finalitza per 2100000010. (G0372021000204) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21051906 de data 2 de novembre de 2021, que comença per 
21/A-1385 i finalitza per 21/A-1383. (G0372021000211) 
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3.3 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp.20/A-0314. (G0372021000200) 
 

3.4 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21052364 de data 5 de novembre de 2021, que comença per 
21/A-1374 i finalitza per 21/A-1405. (G0372021000213) 
 

3.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2021003236 
amb matrícula 6404-CWS. (G0372021000198) 
 

3.6 Estimar íntegrament les al·legacions presentades, sobreseïment i arxiu 
de l'expedient sancionador núm. 178/2021 al senyor DL. (SC022021000178) 
 

3.7 Aprovar la imposició de la sanció a l'expedient sancionador ordinari 
núm. 201/2021 al senyor RLCP. (SC022021000201) 
 

3.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 340/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000340) 
 

3.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 341/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000341) 
 

3.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 342/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000342) 

 
3.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 343/2021 

al senyor JMRR. (SC022021000343) 
 

3.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 344/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000344) 
 

3.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 345/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000345) 
 

3.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 346/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000346) 
 

3.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 347/2021 
al senyor YB. (SC022021000347) 
 

3.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 348/2021 
al senyor EMB. (SC022021000348) 
 

3.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 349/2021 
al senyor AB. (SC022021000349) 
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4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

4.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als Barris, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit del 
Projecte Treball als Barris, convocatòria 2021. (SBV42021000018) 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de 
treball de personal auxiliar administratiu. (RH112021000033) 
 

5.2 Rectificar l’error material en l’acord de Junta de Govern de data 29 
d’octubre de 2021, sobre l’aprovació de la mobilitat funcional per canvi de lloc de 
treball segons annex I. (RH152021000017) 
 

5.3 Aprovar les bases pel procés de selecció de persones participants en 
Programes de capacitació i Programes d’experienciació laboral lligats al Programa 
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als barris, d’acord amb la Resolució EMT/1800/2021 (ref, BDNS 
568789) i Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol. (RH102021000003) 
 
6. CULTURA 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Comissió Organitzadora de 
la Cavalcada de Reis, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la 
Cultura per a la realització de les activitats relacionades amb la festivitat de Reis 
per l’any 2022. (SBNO2021000037) 
 
7. EDUCACIÓ 
 

7.1 Aprovar la modificació puntual de les bases reguladores específiques i 
la convocatòria per el curs escolar 2021-2022 de les subvencions i prestacions 
econòmiques de de suport a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que porti a terme 
estudis postobligatoris. (SBV22021000003) 
 
8. SERVEIS SOCIALS 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja, que regula una 
subvenció nominativa, per realitzar actes dins de l’àmbit dels serveis socials bàsics 
i serveis preventius per l’any 2021. (SBNO2021000035) 
 
9. COMERÇ 
 

9.1 Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local de data 24 de 
setembre de 2021 sobre l’aprovació de la incoació de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 283/2021 a la senyora TGA. (SC022021000283) 
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10. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

10.1 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 6/2021 a l'empresa Jaume Parera Capin, SL. 
(SC022021000006) 
 

10.2 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 10/2021 al senyor ARG. (SC022021000010) 
 

10.3 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 89/2020 al senyor MAM. (SC012020000089) 
 

10.4 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 90/2020 a la senyora LML. (SC012020000090) 
 

10.5 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 95/2020 al senyor YS. (SC012020000095) 
 

10.6 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 96/20202 al senyor YS. (SC012020000096) 
 

10.7 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 11/2021 al senyor PRC. (SC012021000011) 

 
10.8 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 

pel procediment simplificat núm. 13/2021 a la senyora SVB. (SC012021000013) 
 

10.9 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment simplificat núm. 14/2021 al senyor JDGC. (SC012021000014) 
 
11. SALUT PÚBLICA 
 

11.1 Iniciar l’expedient per ordenar les mesures correctores a un 
establiment de restauració per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000004) 
 

11.2 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient procediment 
sancionador núm. 1/2019 a la senyora WJ. (SC022019000001) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Resolució d’una part de les sol·licituds presentades a la convocatòria 
de prestacions econòmiques per despeses d’escolaritat per al curs 2021-2022. 
(SBV22021000002) 


