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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 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 
 
ALCALDIA  
 

2.1. Donar compte del decret núm. 2022LLDR000339, de 25 de febrer de 
2022, sobre l’adjudicació del contracte menor amb publicitat dels serveis de gestió 
de la informació i comunicació Ajuntament-ciutadà, mitjançant NFCs i QRs 
gestionats des d’una plataforma de gestió de la informació de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. (CTME2022000007) 
 
CULTURA  
 

2.2. Donar compte del decret núm. 2022LLDR000341, de 25 de febrer de 
2022, sobre la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització dels espectacles relacionats amb el Carnestoltes 2022, els dies 24, 26, 
27 de febrer i 2 de març. (CTME2022000011) 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  

 
2.3. Donar compte del decret núm. 2022LLDR000376, de 3 de març de 

2022, sobre la despesa i l’adjudicació del contracte menor per la renovació de la 
tanca perimetral pel parc públic ubicat al Carrer Velázquez del barri de Sant Roc. 
(CTME2022000019) 
 
COMERÇ  
 

2.4. Donar compte del decret núm. 2022LLDR000377, de 3 de març de 
2022, sobre l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de conjunts 
de lletres gegants “SVH”. (CTON2021000036) 
 
3.SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1. Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22016823 de data 1 de març de 2022, que comença per 2022000935 i finalitza per 
22/A-0275. (G0372022000033)  
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3.2. Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, 05-22017368 de data 4 de març de 2022, que comença i finalitza per 
22/A-0278. (G0372022000035)  
 

3.3. Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 22/A-
0195. (G0372022000034)  
 

3.4. Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 21/A-
1111. (G0372022000023)  
 

3.5. Rectificació d’error material de l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 25 de febrer de 2022, per infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària número exp.2021003130 amb matrícula 0230-DCL. (G0372021000230)  
 

3.6. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
212/2021 al senyor ISDH. (SC022021000212)  
 

3.7. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
213/2021 al senyor SH. (SC022021000213)  
 

3.8. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
217/2021 al senyor SH. (SC022021000217) 

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

230/2021 al senyor EAP. (SC022021000230)  
 
3.10. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

347/2021 al senyor YB. (SC022021000347)  
 

3.11. Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
222/2021. (SC022021000222)  
 

3.12. Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
223/2021. (SC022021000223)  
 

3.13. Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
224/2021. (SC022021000224) 
 
4.ESPORTS  
 

4.1. Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 276/2021 a al senyora CLP (SC022021000276)  
 

4.2. Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 277/2021 al menor JMG. (SC022021000277)  
 

4.3. Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 278/2021 al senyor JRC. (SC022021000278)  
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4.4. Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 279/2021 al senyor ARC. (SC022021000279) 
 
5.COMERÇ  
 

5.1. Acceptar la renúncia de part de la subvenció nominativa, concedida a 
l’Associació Sant Vicenç Suma de Sant Vicenç dels Horts, dins de l’àmbit pel 
desenvolupament del programa de dinamització comercial i gastronòmica per a 
l'any 2021. (SBNO2021000028) 
 
6.URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

6.1. Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per a les tasques de 
desbrossament, desenrunament i tancament de la finca situada al carrer Balaguer, 
núm. 18. (T2642022000002)  

 
6.2. Sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’inici del procediment 
d’avaluació ambiental estratègic i del procés de participació ciutadana de l’Avanç 
de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Front Fluvial-Sud 
de Sant Vicenç dels Horts (d’ara endavant MPGM) i del document inicial estratègic. 
(T2102022000001) 
 
7.MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

7.1. Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per ordenar la tala de tres pins 
per risc de caiguda al propietari de la parcel·la ubicada al carrer de la Font del 
Llargarut, núm. 88. (T2642022000014)  

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

pel procediment ordinari núm. 118/2021 a l'empresa Super Mercat Barat. 
(SC022021000118)  
 

7.3. Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 38/2021 a l'empresa Primitiva Barba, SL. 
(SC022021000038)  
 

7.4. Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 131/2021 al senyor JLVF. (SC022021000131)  
 

7.5. Estimar les al·legacions presentades per la Sra. EDL i donar per 
finalitzat i procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador núm. 86/2021. 
(SC022021000086) 
 
8.SALUT PÚBLICA  
 

8.1. Ordenar i advertir a l’expedient d’establiment de bar, a l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000004)  
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8.2. Iniciar l’expedient per ordenar a un establiment de restaurant, a 
l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2022000009)  
 

8.3. Aprovar el tancament i l’arxiu de l'expedient per ordenar a un 
establiment d’elaboració i venda de menjars preparats i pesca salada, a l’adopció 
de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000010)  

 
8.4. Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar les mesures 

correctores a un establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing, l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000011) 

 
8.5. Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 

establiment de bar – restaurant, sala de banquets, l’adopció de mesures 
correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000014)  

 
8.6. Aprovar la imposició a l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 265/2021 a la senyora JMPA. (SC022021000265)  
 
8.7. Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 

ordinari núm. 286/2021 a la senyora MBR. (SC022021000286)  
 

8.8. Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 28 de gener de 2022 de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 92/2021 a la senyora NGR (SC022021000092)  
 

8.9. Declarar la caducitat de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 53/2021 al senyor IGR. (SC022021000053) 
 
9.Proposicions urgents 
 

9.1 Desestimar el recurs de reposició formulat, en data 28 de març de 
2018, pel Sr. IDT, en nom i representació dels hereus de la Sra. MCLL i de 
Salas contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2018. 
(T2522018000001) 
 


