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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de gener de 2022 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Sessió telemàtica  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
 
2. DESPATX OFICIAL  
 
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

2.1 Donar compte del decret 2021LLDR001764 de data 22 de desembre, 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
consultoria mediambiental per a l'elaboració documental de plecs i condicions 
tècniques per a la licitació del servei de recollida de residus municipals i neteja 
viària del municipi de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2021000070)  
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

2.2 Donar compte del decret 2021LLDR000001 de data 3 de gener, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i reparació del 
parc mòbil de l’Ajuntament, Lots 1 i 2 (CTON2021000030)  
 
COMERÇ  
 

2.3 Donar compte del decret 2022LLDR000004 de data 5 de gener, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte de coordinació i execució dels serveis de 
direcció artística, comunicació i esponsorització de la Mostra Internacional de 
Pastisseria. (CTON2021000028)  
 
SALUT PÚBLICA  
 

2.4 Donar compte del decret 2022LLDR000014 de data 11 de gener, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de recollida i custòdia 
d’animals de companyia (CTON2021000033)  
 
SEGURETAT CIUTADANA  
 

2.5 Donar compte del decret 2022LLDR000019 de data 11 de gener, sobre 
la incoació d’expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-22000899 de data 31 de desembre de 2021, que comença per 
21/A-1534 i finalitza per 21/A-1609. (G0372022000001)  
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3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 05-22002567 de data 11 de gener de 2022, que comença per 
22/A-0060 i finalitza per 22/A-0054. (G0372022000005) 

 
3.2 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 

viària relació núm. 18-22001259 de data 1 de gener de 2022, iniciat i per 
2100000009 i finalitzat per 21/A-0851. (G0372022000006) 
 

3.3 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22002110 de data 7 de gener de 2022, iniciat i finalitzat per 
21/A-1053 tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. (G0372022000007) 
 

3.4 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, 05-22003204 de data 14 de gener de 2022, que comença per 
2022000015 i finalitza per 22/A-0068. (G0372022000008) 
 

3.5 Desestimar el recurs de reposició de l’expedient 20/A-1812 matricula 
2459-KKC matèria de seguretat viària. (G0372021000161) 
 

3.6 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
172/2021 al senyor ERC. (SC022021000172) 
 

3.7 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
198/2021 al senyor PYG. (SC022021000198) 
 

3.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 12/2021 a 
la menor SSG. (SC022022000012) 
 

3.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 13/2021 a 
la menor AMA. (SC022022000013) 
 

3.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 14/2021 a 
la menor BHG. (SC022022000014) 
 

3.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 15/2021 a 
la menor PGS. (SC022022000015) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 
concurs oposició de dues places d'agent per mobilitat interadministrativa. 
(RH112022000001) 
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5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

5.1 Aprovar definitivament el canvi de modalitat de cooperació a 
compensació del sistema de reparcel·lació de l’àmbit del Polígon d’actuació M.22 
de Sant Vicenç dels Horts, en endavant, PAU M.22. (T2512021000002) 
 
6. MEDI AMBIENT SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

6.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 01/2022 al senyor DPA. (SC022022000001) 
 

6.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 02/2022 al senyor EMA. (SC022022000002) 
 

6.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 03/2022 al senyor OAM. (SC022022000003) 
 

6.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 04/2022 a la senyora MVC. (SC022022000004) 
 

6.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 05/2022 a la senyora MMS. (SC022022000005) 
 

6.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 06/2022 a la senyora MH. (SC022022000006) 
 

6.7 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 07/2022 al senyor FPH. (SC022022000007) 
 

6.8 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 08/2022 al senyor MH. (SC022022000008) 
 

6.9 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 09/2022 a la senyora MTTT. (SC022022000009) 
 
7. SALUT PÚBLICA 
 

7.1 Estimar en part les al·legacions presentades per DIA RETAIL ESPAÑA, 
SA, i imposar una multa coercitiva per incompliment de l’expedient de l’ordre de 
mesures correctores, per tal d’esmenar les deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000003) 

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

núm. 10/2022 al senyor JVG. (SC022022000010) 
 

7.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 11/2022 al senyor JAPB. (SC022022000011) 
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8. HABITATGE SOCIAL 
 

8.1 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 
Albacete, núm. 52, 1rB. (SBDI2021000006) 
 
9. Proposicions urgents 
 

9.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de Sant 
Feliu del Llobregat i Fundació Maria Auxiliadora i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, dins de l’àmbit de serveis socials bàsics per l’any 2022, per regular una 
subvenció amb caràcter excepcional d’acord l’article 22.2.c, a l’entitat Caritas 
Diocesana de Sant Feliu del Llobregat per al funcionament del Rebost per a l’any 
2022.  


