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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 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 
 
MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 
 

2.1 Donar compte del decret 2021LLDR001642, de data 28 de novembre, 
de 2021, rectificat pel decret 2021LLDR001653, de data 30 de novembre de 2021, 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de senyalització viària 
(CTOH2021000006) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.2 Donar compte del decret 2021LLDR001645, de data 29 de novembre de 
2021, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per la redacció d’una memòria valorada i direcció d’obra del canvi de pavimentació 
de les voreres d’un tram del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. (CTME2021000064) 
 

2.3 Donar compte del decret 2021LLDR001670, de data 2 de desembre de 
2021, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament del 
mobiliari, equipament de perruqueria i audiovisuals pel Centre Cívic La Guàrdia, a 
la Plaça de la Pau, lots 1, 2, 3 i 4. (CTON2021000012) 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME 
 

2.4 Donar compte del decret 2021LLDR001663, de data 1 de desembre de 
2021, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
pel disseny, producció i instal·lació de dues aplicacions interactives sobre la 
gastronomia catalana i de la gràfica i elements associats a aquestes aplicacions 
per l’Espai Lladonosa. (CTME2021000063) 
 
CULTURA 
 

2.5 Donar compte del decret 2021LLDR001673, de data 3 de desembre de 
2021, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per la restauració del Mamut Venux. (CTME2021000069) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
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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 21/A-0801. (G0372021000238) 
 

3.2 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1211. (G0372021000229) 
 

3.3 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 19/A-1050. (G0372021000217) 
 

3.4 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1492. (G0372021000218) 
 

3.5 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1593. (G0372021000219) 
 

3.6 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1521. (G0372021000220) 
 

3.7 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1493. (G0372021000221) 
 

3.8 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-21058106 de data 10 de desembre de 2021, que comença per 
2021004642 i finalitza per 21/A-1562. (G0372021000239) 

 
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 211/2021. 
(SC022021000211) 
 

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 219/2021. 
(SC022021000219) 
 

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 220/2021. 
(SC022021000220) 
 

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 
amb TIP 4002 com a instructor de l’expedient sancionador número 236/2021. 
(SC022021000236) 
 

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 237/2021. 
(SC022021000237) 
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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 238/2021. 
(SC022021000238) 
 

3.15 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 239/2021. 
(SC022021000239) 

 
3.16 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 241/2021. 
(SC022021000241) 
 

3.17 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 257/2021. 
(SC022021000257) 

 
3.18 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 258/2021. 
(SC022021000258) 
 

3.19 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 259/2021. 
(SC022021000259) 
 

3.20 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 260/2021. 
(SC022021000260) 
 

3.21 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 261/2021. 
(SC022021000261) 
 

3.22 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 234/2021. (SC022021000234) 
 

3.23 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 235/2021. (SC022021000235) 
 

3.24 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 242/2021. (SC022021000242) 
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3.25 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 243/2021. (SC022021000243) 
 

3.26 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 247/2021. (SC022021000247) 
 

3.27 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 248/2021. (SC022021000248) 
 

3.28 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 249/2021. (SC022021000249) 
 

3.29 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 250/2021. (SC022021000250) 

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

pel procediment ordinari núm. 252/2021. (SC022021000252) 
 

3.31 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 256/2021. (SC022021000256) 
 

3.32 Declarar la caducitat, arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 262/2021. (SC022021000262) 
 

3.33 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 374/2021 
al senyor JGM. (SC022021000374) 
 

3.34 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 375/2021 
al menor JARM. (SC022021000375) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de màxima 
urgència al senyor VMGC, com a caporal de la Policia Local de Sant Vicenç dels 
Horts. (RH142021000162) 
 

4.2 Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la senyora 
MMI contra les bases publicades de la convocatòria per a la selecció definitiva 
mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça (núm. 46) de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2 
d’enginyer/a tècnic/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. (RH112020000009) 
 
5. SERVEIS SOCIALS 
 

5.1 Acceptar les renúncies parcials i aprovar els reintegraments de les 
subvencions concedida en la convocatòria de subvencions de caràcter social per 
ajuts complementaris de menjador, despeses d’escolaritat, activitats extraescolars i 
casals d’estiu del curs 2020-2021. (SBV22020000003) 
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5.2 Aprovar l’atorgament d’unes prestacions econòmiques en concepte 
d’endarreriments d’escolaritat de l’Escola Sant Josep. (SBDI2021000018) 
 
6. CULTURA 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Societat Cultural La 
Vicentina, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a 
l'any 2021. (SBNO2021000045) 
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

7.1 Ratificar el decret núm. 2021LLDR001629 de data 25 de novembre de 
2021, sobre el tancament i l’arxiu de l’expedient d'ordre de manament pel mal estat 
del mur de contenció de la finca situada al carrer Jaca, 16, de Sant Vicenç dels 
Horts. (T2642021000027) 
 

7.2 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per les tasques de 
manteniment i neteja de la finca situada al carrer Mestre Ramon Camps, núm. 7-
13. (T2642021000038) 
 
8. INDÚSTRIA 
 

8.1 Resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la convocatòria de 
subvencions destinades a la transformació digital i la sostenibilitat energètica de 
les empreses situades als PAE’s (polígons d’activitat econòmica) de Sant Vicenç 
dels Horts, per a l’any 2021. (SBOR2021000005) 
 

8.2 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció de 3 Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Locals del Servei d’ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de suport a l’ocupació i Desenvolupament 
local de Promoció de la Ciutat i Dinamització Agroterritorial, actualització integral 
del Servei Local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat i el reconeixement del 
servei d’intermediació com a referent al territori i AODL d’ecoinnovació, 
digitalització, modernització i creixement industrial. (SBV42021000022) 
 
9. AGRICULTURA 
 

9.1 Resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la convocatòria de 
subvencions destinades al foment i impuls de l’activitat agrària professional a Sant 
Vicenç dels Horts per a l’any 2021. (SBOR2021000003) 
 
10. EMPRENEDORIA 
 

10.1 Resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la convocatòria de 
les subvencions a persones de Sant Vicenç dels Horts que s'estableixin com 
autònomes per a la posada en marxa d'una activitat convocatòria 2021. 
(SBOR2021000001) 
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11. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

11.1 Resolució de les sol·licituds presentades a la convocatòria de 
subvencions de suport a activitats que tinguin com objectiu el foment de l’ocupació 
de Sant Vicenç dels Horts 2021. (SBOR2021000002) 
 
12. AUTORITZACIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

12.1 Rectificació d'error material dels Plecs de condicions per a l’atorgament 
de llicències d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de 
casetes de venda d’artificis pirotècnics (categories 1, 2 i 3) a Sant Vicenç dels 
Horts i la convocatòria per a l’any 2022. (ACPI2021000002) 
 
13. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

13.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 369/2021 al senyor ASS. (SC022021000369) 
 

13.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 370/2021 al senyor MR. (SC022021000370) 
 
13.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari núm. 
371/2021 al senyor APA. (SC022021000371) 
 

13.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 372/2021 al senyor JVRG. (SC022021000372) 
 

13.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 373/2021 a l'empresa DIVARIAN PROPIEDAD, S.A. (SC022021000373) 
 
14. SALUT PÚBLICA 
 

14.1 Iniciar l'expedient per ordenar les mesures correctores a un 
establiment de queviures i venda d’embotits, a l’adopció de mesures correctores 
per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000009) 
 

14.2 Iniciar l'expedient per ordenar les mesures correctores a un 
establiment d’elaboració i venda de menjars preparats i pesca salda, a l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000010) 
 

14.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 102/2021 al senyor MGS i la senyora MGM. (SC022021000102) 

 
14.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 104/2021 a la senyora MGM i al senyor MGS. (SC022021000104) 
 
15. HABITATGE SOCIAL 
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15.1 Aprovar la cessió d’ús en l’habitatge en règim compartit situat al carrer 
Nou 62, 1r 2a (dormitori 2) de Sant Vicenç dels Horts, a la Sra. CA i la seva filla 
menor. (STHE2019000003) 
 

15.2 Aprovar la pròrroga i l’addenda al contracte formalitzat en data 18 de 
desembre de 2020, sobre la cessió d’ús en l’habitatge situat a la plaça Miquel Julià, 
6 bxs. 2a, a la Sra. APLR i fills. (STHE2020000002) 
 

15.3 Aprovar la renúncia i la resolució del conveni de cessió d’ús temporal 
del dormitori 3 de l’habitatge situat al c. Nou, 62 2n 1a entre la senyora VPB i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (STHE2021000008) 
 

15.4 Aprovar la renovació de la cessió d’ús privatiu de l’habitatge municipal 
situat a la plaça Miquel Julià, 4 8è 1a la senyora AMM i els seus dos fills que hi 
conviuen, MHM i IHM, per un any a comptar de la present aprovació, mantenint les 
mateixes condicions establertes al conveni signat en data 29 de novembre de 
2019. (STHE2019000009) 
 
16. Proposicions urgents 
 

16.1 Aprovar la concessió  d'ús especial per a la instal·lació d'un bar amb 
motiu del Festival de la Infància 2021 i Festa de Cap d'any 2021. 
(BAPC2021000007) 


