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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 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 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000427, de data 10 de març 
de 2022, d’aprovació de l’adjudicació dels Lots 1, 2 i 3 de la contractació del 
subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament escènic 
del CCC Virginia Amposta. (CTOH2021000005) 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

 
2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000435, d’11 de març de 

2022, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per a la realització del disseny i impartició del curs de Gestió d’arxius (MF0978_2). 
(CTME2022000017) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Rectificació d’error material de l’Acord de Junta de Govern Local de data 
28 de gener de 2022, per desestimar les al·legacions presentades a l’expedient 
sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
21/A-1389. (G0372021000226) 
 

3.2 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22017674 de data 4 de març de 2022, iniciat i finalitzat per 
2021003731 tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. (G0372022000037) 
 

3.3 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22012199 de data 18 de febrer de 2022, iniciat i finalitzat per 
21/A-1353 tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. (G0372022000031) 

 
3.4 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 

annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22019313 de data 15 de març de 2022, que comença per 22/A-0317 i finalitza per 
22/A-0326. (G0372022000047) 
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3.5 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22019804 de data 18 de març de 2022, que comença per 22/A-0335 i finalitza per 
22/A-0332. (G0372022000048) 
 

3.6 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22018810 de data 11 de març de 2022, que comença i 
finalitza per 21/A-1240. (G0372022000043) 
 

3.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 73/2022 al 
senyor JMRR. (SC022022000073) 
 

3.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 74/2022 al 
senyor VAEG. (SC022022000074) 
 

3.9 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
300/2021 al senyor SH. (SC022021000300) 
 

3.10 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
316/2021 a la senyora DKFQ. (SC022021000316) 

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

334/2021 al senyor MA. (SC022021000334) 
 

3.12 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
383/2021 a la senyora MAVT. (SC022021000383) 

 
3.13 Estimar íntegrament les al·legacions presentades, sobreseïment i arxiu 

de l'expedient procediment sancionador núm. 236/2021 al senyor RP. 
(SC022021000236) 
 

3.14 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador núm. 211/2021. 
(SC022021000211) 
 

3.15 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador núm. 219/2021. 
(SC022021000219) 
 

3.16 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador núm. 220/2021. 
(SC022021000220) 
 

3.17 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
núm. 237/2021. (SC022021000237) 
 

3.18 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
núm. 239/2021. (SC022021000239) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar la rectificació d’error material de les bases per a la constitució 
d’una borsa de treball de Treballadors/es Socials. (RH112022000005) 
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4.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de 

treball de personal tècnic mitjà d’economia. (RH112022000006) 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 

4.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de 
treball de tècnics/ques de sistemes. (RH112022000007) 
 

4.4 Declarar desert el procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure 
per a la cobertura en règim interí del lloc de treball d'interventor/a municipal de la 
plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en base 
a l’acta del Tribunal Qualificador de data 23 de febrer de 2022. (RH112021000032) 
 

4.5 Aprovar la provisió provisional en comissió de serveis d'un lloc de treball 
d'agent de la Policia Local. (RH152022000005) 
 

4.6 Aprovar la modificació en les bases de la convocatòria del procés de 
selecció definitiu de la plaça núm. 97 de tècnic/a mitjà/ana mitjançant el concurs 
oposició lliure. (RH112021000039) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Resoldre les sol·licituds de les famílies en la convocatòria de 
subvencions d’ajuts a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que portin a terme 
estudis postobligatoris i que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida 
que els dificulti la continuació de la formació per al curs 2020/2021. 
(SBV22020000006) 
 
6. SERVEIS SOCIALS 
 

6.1 Resoldre les sol·licituds de les subvencions en la convocatòria de 
subvencions de caràcter social per ajuts d’activitats extraescolars del curs 2019-
20.. (SBV22019000003) 
 

6.2 Resoldre una part de les sol·licituds presentades en les subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb la finalitat de caràcter 
social per ajuts d’activitats extraescolars esportives pel curs escolar 2021-2022. 
(SBV22021000002) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Desestimar el recurs de reposició interposat l’empresa EI XARXA 
Agrosocial SCCL a la convocatòria de subvencions al foment de la contractació de 
persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2019. 
(SBOR2019000002) 
 

7.2 Desestimar de forma definitiva la sol·licitud presentada per l’empresa 
Cartonajes Jumara SA, a la convocatòria de subvencions al foment de la 
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contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. 
(SBOR2020000001) 
 
8. COMERÇ 
 

8.1 Revocar parcialment d’ofici l'acord de Junta de Govern Local de data 17 
de desembre de 2020 en relació a la resolució de les sol·licituds presentades en el 
procediment de concessió de subvencions destinades a 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 per a l’any 2020, per haver 
detectat errades en la valoració de la subvenció a la Sra. SZG, així com concedir 
definitivament la subvenció a la Sra. SZG. (SBOR2020000009) 
 
9. EMPRENEDORIA 
 

9.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de les subvencions 
concedides en la convocatòria de subvencions a les persones de Sant Vicenç dels 
Horts que s’estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat 
econòmica, per a l’any 2020. (SBOR2020000002) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

10.1 Aprovar l'acceptació de la concessió del fons de prestació "Els serveis 
locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc" de la Diputació de 
Barcelona, en l’àmbit del suport als serveis locals d’ocupació. (SBV42022000007) 
 
11. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

11.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l'encàrrec de la gestió i el 
manteniment del parc del Pi Gros. (CVIA2022000001) 
 

11.2 Desestimar el recurs de revisió interposat pel senyor JDT contra 
l’acord de la Junta de Govern local de data 29 de gener de 2020, i estimar el recurs 
de revisió interposat pel senyor JDT, contra l’acord de Junta de Govern Local de 
data 28 de gener de 2021. (SC022021000005) 
 

11.3 Aprovar la imposició a l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 376/2021 a l'empresa Kendal Europe, SL. (SC022021000376) 
 
12. SALUT PÚBLICA 

 
12.1 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per ordenar al propietari de la 

gossera situada al costat de la riera de Torrelles, que traslladi els animals a un 
altre gossera que estigui registrada com a nucli zoològic. (T2642022000016) 
 

12.2 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per ordenar al propietari de la 
gossera situada al costat de la riera de Torrelles, que traslladi els animals a un 
altre gossera que estigui registrada com a nucli zoològic. (T2642022000017) 
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12.3 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 
establiment de supermercat i cocció i venda de pa i altres productes semielaborats, 
a l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i 
sanitàries. (SOMC2021000003) 
 

12.4 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 209/2021 al senyor MEA. (SC022021000209) 

 
12.5 Aprovar la imposició a l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 326/2021 al senyor MAVT. (SC022021000326) 
 

12.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 72/2022 a la senyora MAFS. (SC022022000072) 
 

12.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 75/2022 al senyor BTA. (SC022022000075) 
 

12.8 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 76/2022 al senyor JXCB. (SC022022000076) 
 

12.9 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 77/2022 al senyor JPM. (SC022022000077) 
 

12.10 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 78/2022 a la senyora AMSH. (SC022022000078) 
 

12.11 Aprovar la incoació a l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 79/2022 al senyor JAJ. (SC022022000079) 


