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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 de desembre 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 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

2.1 Donar compte del decret 2021LLDR001574, de data 17 de novembre, 
rectificat mitjançant decret 2021LLDR001588 de data 19 de novembre, d’aprovar 
l’adjudicació del contracte de serveis per a la gestió de Sant Vicenç en xarxa de 
l’Ajuntament (CTON2021000021) 
 
EDUCACIÓ 
 

2.2 Donar compte del decret 2021LLDR001605, de data 24 de novembre, 
d’aprovar la no adjudicació del contracte, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per exclusivitat, del servei per a l’ampliació i el reforçament de les accions 
de prevenció, detecció i formació a les escoles de 1r i 2n cicle d’educació infantil 
(de 0 a 6 anys). (CTNS2020000001) 
 
SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
 

2.3 Donar compte del decret 2021LLDR001625, de data 25 de novembre, 
d’aprovar l'adhesió a l’Acord Marc del Consorci Localret (Exp. 1431-00022021) de 
subministrament i manteniment de programari VMware (Lot 3), amb destinació a 
les entitats locals adherides al Consorci Localret (CTAD2021000002) 
 
SALUT PÚBLICA 
 

2.4 Donar compte del decret 2021LLDR001628, de data 25 de novembre, 
d’aprovar l'adjudicació del contracte del servei de manteniment i control de 
colònies de gats de carrer. (CTON2021000019) 
 
ALCALDIA 
 

2.5 Donar compte del decret 2021LLDR001624, de data 25 de novembre, 
d’aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
realització de simulacions en 3D de 18 projectes i un reportatge fotogràfic. 
(CTME2021000061) 
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3. SEGURETAT CIUTADANA 
 
3.1 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 

viària relació núm. 14-21051501 de data 29 d’octubre de 2021, iniciat per 21/A-
0948 i finalitzat per 21/A-0947 tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. (G0372021000216) 

 
3.2 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 21/A-1151. 
(G0372021000193) 

 
3.3 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2021003875. 
(G0372021000202) 

 
3.4 Ratificar el decret núm. 2021LLDR001643 de data 29 de novembre de 

2021, sobre Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, 05-21056188 de data 26 de novembre de 2021, que comença per 
2021004443 i finalitza per 21/A-1499. (G0372021000236) 

 
3.5 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

25/2021 al senyor OMDSS. (SC022021000025) 
 
3.6 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

43/2021 al senyor JGB. (SC022021000043) 
 
3.7 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

143/2021 al senyor MEBA. (SC022021000143) 
 
3.8 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

301/2021 al senyor CGC. (SC022021000301) 
 
3.9 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com a 

instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 210/2021. 
(SC022021000210) 
 

3.10 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com 
a instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 212/2021. 
(SC022021000212) 
 

3.11 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com 
a instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 213/2021. 
(SC022021000213) 
 

3.12 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com 
a instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 



 

N
IF

: 
P

0
8
2
6
3
0
0
F

 

amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 216/2021. 
(SC022021000216) 
 

3.13 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com 
a instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 217/2021. 
(SC022021000217) 
 

3.14 Deixar sense efecte el nomenament del funcionari amb TIP 3003 com 
a instructor i nomenar a l’Inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 218/2021. 
(SC022021000218) 
 

3.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 365/2021 
al senyor JMRR. (SC022021000365) 
 

3.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 366/2021 
al senyor JGM. (SC022021000366) 
 

3.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 367/2021 
al senyor MA. (SC022021000367) 
 

3.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 368/2021 
al senyor YB. (SC022021000368) 
 
4. PROTECCIÓ CIVIL 
 

4.1 Aprovar el conveni col·laboració amb Associació de Voluntariat de 
Protecció Civil de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, 
per l'any 2022. (SBNO2021000040) 
 
5. ECONOMIA I HISENDA 
 

5.1 Resolució de les sol·licituds presentades per la concessió de 
subvencions en concepte d’IBI i Taxa de Residus a famílies amb escassa capacitat 
econòmica per l’exercici 2021. (SBOR2021000006) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació Privada Maria Auxiliadora, el qual regula una subvenció nominativa i la 
cessió d'ús de diversos espais per a reforçar programes per a la millora de l'èxit 
escolar, els processos de transició escola treball i la cohesió social de la comunitat 
educativa, curs 2021 – 2022. (SBNO2021000039) 
 
7. SERVEIS SOCIALS 
 

7.1 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica a LAM dins de l’àmbit 
de subvenció directa en concepte de despeses d’odontologia. per urgència social. 
(SBDI2021000015) 
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7.2 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica a la senyora DALV dins 

de l’àmbit de subvenció directa en concepte de despeses d’escolaritat curs 2021-
2022, per urgència social. (SBDI2021000016) 

 
8. INDÚSTRIA 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la 
prestació de serveis d’assistència tècnica en l’àmbit del desenvolupament 
econòmic inclusiu i sostenible a els administracions locals per a l’impuls 
socioeconòmic, el desplegament de l’estratègia comarcal i la reactivació. 
(COVN2021000029) 
 
9. COMERÇ 
 

9.1 Aprovar les bases i la convocatòria de la primera edició dels premis 
Moneder SVH 2021. (BAPC2021000003) 
 
10. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 

 
10.1 Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient de revisió d’ofici de la 

llicència d'obres majors número 15/97, carrer Valls, núm. 32. (G0292018000003) 
 

10.2 Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar a la finca situada al carrer Valls, 32. 
(T2632021000003) 

 
10.3 Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic, en sòl no urbanitzable, 

per la implantació d’un edifici d’aparcament públic, a l’estació de Quatre Camins. 
(T2142020000001) 
 
11. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

11.1 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de Sant Antoni, núm. 65. 
(T2642021000036) 
 

11.2 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram per evitar que aboqui aigües residuals a la riera de la parcel·la 
ubicada a l’Av. Mas Picó, núm. 128. (T2642021000037) 
 

11.3 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient procediment 
sancionador núm. 41/2019 de la senyora MCVM. (SC012019000034) 
 

11.4 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient procediment 
sancionador núm. 130/2019 a la senyora MAGJ. (SC012019000124) 
 

11.5 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient procediment 
sancionador núm. 142/2019 a la Societat Primitiva Barba, SL. (SC012019000136) 
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11.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 357/2021 al senyor MRG i a la senyora SRG. (SC022021000357) 
 

11.7 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 358/2021 al senyor AAJ i a la senyora SAN. (SC022021000358) 
 
12. SALUT PÚBLICA 
 

12.1 Iniciar l'expedient per ordenar les mesures correctores a un 
establiment de restauració, restaurants i/o bars, a l’adopció de mesures correctores 
per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000007) 
 

12.2 Iniciar l’expedient per ordenar les mesures correctores a un 
establiment de restauració, restaurants i/o bars, a l’adopció de mesures correctores 
per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000008) 
 
13. HABITATGE SOCIAL 
 

13.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2021 de les prestacions econòmiques, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva, 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. (SBV22021000004) 
 

13.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2021, per a la concessió de subvencions, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva, destinades a actuacions de rehabilitació i arranjaments d’interiors 
d’habitatges del Programa de la Borsa de mediació municipal de Sant Vicenç dels 
Horts. (SBV22021000006) 


