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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 4 de març 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 
 
INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000279, de 17 de febrer 
sobre l’adjudicació del contracte menor de subministrament i serveis 
d'instal·lació de la xarxa sense fils municipal en espais públics de Sant Vicenç 
dels Horts en el marc del programa europeu WIFI4EU. (CTME2021000086) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000283, de 17 de febrer 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per a la redacció de la modificació i ampliació del projecte bàsic i executiu i 
direcció d’obra del Parc del Molí dels Frares. (CTME2022000005) 
 
CULTURA 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000335, de 23 de febrer 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per a la realització de l’espectacle Flaixbac. (CTME2022000010) 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

3.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
el foment i difusió de l'àmbit de cultura, esports, gent gran, joventut, feminisme i 
LGTBI, promoció de la salut, immigració, activitats de justícia global i drets 
civils, i educació. (SBV12022000001) 
 
4. SEGURETAT CIUTADANA 
 

4.1 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número 05-22014996 de data 22 de febrer de 2022, que 
comença per 2022000792 i finalitza per 22/A-0233. (G0372022000029) 
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4.2 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22012197 de data 18 de febrer de 2022, iniciat i finalitzat 
per 2100000011. (G0372022000030) 
 

4.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22016117 de data 25 de febrer de 2022, que comença per 22/A-
0254 i finalitza per 22/A-0245. (G0372022000032) 
 

4.4 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 60/2022 
al senyor JMSR. (SC022022000060) 
 

4.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 61/2022 
al senyor JPFC. (SC022022000061) 
 

4.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 62/2022 
a la senyora MGM. (SC022022000062) 
 

4.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 63/2022 
al senyor JMRR. (SC022022000063) 
 

4.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 64/2022 
al menor ISR. (SC022022000064) 
 

4.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 65/2022 
al senyor AHEK. (SC022022000065) 
 

4.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
66/2022 a l’empresa DOMATER FORUM, SL. (SC022022000066) 

 
4.11 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient 

sancionador 221/2021. (SC022021000221) 
 

4.12 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient 
sancionador 225/2021. (SC022021000225) 
 

4.13 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient 
sancionador 227/2021. (SC022021000227) 
 

4.14 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
216/2021 a la senyora YRM. (SC022021000216) 
 

4.15 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
311/2021 al senyor CGC. (SC022021000311) 
 

4.16 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
313/2021 al senyor CGC. (SC022021000313) 
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4.17 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
319/2021 al senyor MALF. (SC022021000319) 
 

4.18 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
321/2021 al senyor HB. (SC022021000321) 

4.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
322/2021 a la senyora PGR. (SC022021000322) 
 

4.20 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
323/2021 al senyor MALF. (SC022021000323) 
 

4.21 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
355/2021 al senyor TBM. (SC022021000355) 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa 
de treball de tècnics/ques superiors en dret. (RH112022000002) 
 

5.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa 
de treball d'Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local (AODL). 
(RH112022000004) 
 

5.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa 
de treball de treballadors/es socials. (RH112022000005) 

 
5.4 Aprovar la sol·licitud de comissió de serveis del senyor FPR. 

(RH152022000003) 
 
6. GENT GRAN  
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament de 
l’Equip Especialització d’Atenció Serveis Socials, a les persones grans i 
persones en situació de fragilitat. (CVIA2021000007) 
 
7. EDUCACIÓ 
 

7.1 Acceptar la renúncia i reintegrament de part de la subvenció 
nominativa, concedida a l’entitat escola Joan Juncadella, dins de l'àmbit per al 
foment i promoció d’actuacions de qualitat, integradores i inclusives, que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels infants i 
joves durant el curs escolar 2020-2021, per a l’any 2021. (SBNO2021000002) 
 
8. ESPORTS 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Club Excursionista Sant 
Vicenç, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de l’Esport per a 
l’any 2022. (SBNO2022000002) 
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9. SERVEIS SOCIALS 
 

9.1 Denegar definitivament la concessió de subvencions d’una part de 
les sol·licituds presentades en les subvencions, i aprovar l’atorgament definitiu 
de la resta de les sol·licituds presentades en les subvencions amb la finalitat de 
caràcter social per ajuts d’activitats extraescolars de llengües estrangeres, 
activitats musicals expressió artística i tecnològica, pel curs escolar 2021-2022. 
(SBV22021000002) 
 
10. EMPRENEDORIA 
 

10.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions destinades a persones de Sant Vicenç dels 
Horts que s'estableixin com autònomes per a la posada en marxa d'una activitat 
econòmica. (SBOR2022000001) 
 

10.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
la recuperació i el manteniment de l’activitat comercial per pal·liar l’impacte de 
la crisi vinculada a la COVID-19 al teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts 
dins de la línia Emprèn i Innova en Femení (AMB) i aprovar la convocatòria per 
l'any 2022. (SBOR2022000006) 
 
11. INDÚSTRIA 
 

11.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu 
el foment de l’ocupació destinat a empreses que contractin persones 
desocupades de Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2022000002) 
 

11.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i la 
sostenibilitat energètica de les empreses situades als PAE’S de Sant Vicenç 
dels Horts. (SBOR2022000005) 
 
12. COMERÇ 
 

12.1 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per l’any 2022 de 
les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant 
Vicenç dels Horts. (SBOR2022000004) 
 
13. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

13.1 Aprovar les bases i la convocatòria per l'atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a entitats 
que fomentin activitats per l'execució del programa treballa't, projecte 
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d'orientació i formació per la millora de l'ocupabilitat i/o la inserció laboral de 
persones aturades subvencionat per l'AMB en el marc del Pla Metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 durant el bienni 2022-
2023. (SBOR2022000007) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
14. AGRICULTURA 
 

14.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022 de les subvencions per al foment i l’impuls de l’activitat agrària 
professional a Sant Vicenç dels Horts. (SBOR2022000003) 
 

14.2 Aprovar la llicència d’ocupació temporal d’espais públics destinat a 
l’activitat agrícola, en el marc del projecte Espai Test Agrari de Sant Vicenç dels 
Horts. (SBV32021000002) 
 
15. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

15.1 Rectificació d'error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 10 de desembre de 2021, sobre incoar l’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) 

 
16. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

16.1 Aprovar la liquidació recollides selectives sistemes integrats de 
gestió de residus municipals: recollida de paper i cartró, envasos i vidre del mes 
de desembre de 2021 i RAEE 4t trimestre 2021. (MALQ2021000001) 
 

16.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 48/2022 a la senyora CVC. (SC022022000048) 

 
16.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 

ordinari núm. 49/2022 a la senyora GCG. (SC022022000049) 
 

16.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 50/2022 a la senyora EGR. (SC022022000050) 
 

16.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 51/2022 a la senyora JMFG. (SC022022000051) 
 

16.6 Aprovar la imposició a l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 255/2021 a l'empresa GP FUSTALIA SL. (SC022021000255) 
 

16.7 Aprovar la imposició a l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 373/2021 a l'empresa DIVARIAN PROPIEDAD, S.A. 
(SC022021000373) 
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16.8 Declarar caducitat de l'expedient sancionador pel procediment 

ordinari núm. 31/2021 a l'empresa FINKAT, SCP. (SC022021000031) 
 
17. SALUT PÚBLICA 
 

17.1 Ordenar a la senyora MGM que disposa d’un termini de 20 dies, per 
dur a terme les mesures adients al domicili on resideixi l’animal per evitar-ne la 
fuga i per recuperar l’animal que actualment es troba comissat a la Protectora 
d’Animals Sense Sostre, advertint-la que en cas de no fer-ho es procedirà a 
considerar-lo abandonat. (T2642021000001) 
 

17.2 Iniciar l'expedient per ordenar a un establiment de venda de 
queviures, venda de fruita i verdura i venda i cocció de pa semielaborat, a 
l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i 
sanitàries. (SOMC2022000007) 

 
17.3 Iniciar l'expedient per ordenar a un establiment de bar- restaurant, a 

l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i 
sanitàries. (SOMC2022000008) 
 

17.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 47/2022 al senyor BGP. (SC022022000047) 
 

17.5 Declarar caducitat de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 109/2021 al senyor JVE. (SC022021000109) 
 

17.6 Declarar la caducitat i l'arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 232/2021 a la senyora EMF. (SC022021000232) 
 
18. HABITATGE SOCIAL 
 

18.1 Aprovar l’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts d’acord amb el Decret Llei 1/2015, de 
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents dels habitatges provinents de 
processos d'execució hipotecària de l'habitatge, situat a avinguda del 
Ferrocarril núm. 59-61, 1r 1a, de Sant Vicenç dels Horts. (SC032021000007) 


