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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 1 d’abril 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 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000479, de 18 de març, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de subministrament i 
instal·lació de cortines per l’edifici municipal la Foneria. (CTME2022000020) 
 
COMERÇ 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000509, de 24 de març, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de control i vigilància del mercat 
setmanal de Sant Vicenç dels Horts (CTON2021000032) 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000507, de 24 de març, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis consistent 
en el disseny i impartició del curs d’Operacions administratives comercials 
(MF0976_2). (CTME2022000016) 
 
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-
22020590 de data 22 de març de 2022, que comença per 22/A-0362 i finalitza per 
22/A-0343. (G0372022000052) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22021235 de data 25 de març de 2022, que comença per 2022001255 i finalitza 
per 22/A-0374. (G0372022000058) 
 

3.3 Rectificació d’error material de l’Acord de Junta de Govern Local de data 
25 de febrer de 2022, per estimar les al·legacions presentades a l’expedient 
sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
2021002897. (G0372022000024) 
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3.4 Rectificació d’error material de l’Acord de Junta de Govern Local de data 
11 de març de 2022, de desestimar les al·legacions presentades a l’expedient 
sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
22/A-0195. (G0372022000034) 
 

3.5 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2021004602. 
(G0372022000013) 
 

3.6 Deixar sense efecte l’expedient sancionador d’infracció administrativa 
en matèria de seguretat viària número exp. 2022000304. (G0372022000038) 
 

3.7 Deixar sense efecte l’expedient sancionador d’infracció administrativa 
en matèria de seguretat viària número exp. 2022000210. (G0372022000055) 
 

3.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0141 
matrícula 5905FJR. (G0372022000056) 
 

3.9 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 22/A-
0232. (G0372022000057) 

 
3.10 Aprovar la incoació novament de l’expedient sancionador núm. 

80/2022 al Sr. JMP. (SC022022000080) 
 

3.11 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 81/2022 
al senyor OVL. (SC022022000081) 

 
3.12 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 82/2022 

al senyor YRC. (SC022022000082) 
 

3.13 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
354/2021 al senyor TBM. (SC022021000354) 
 

3.14 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
14/2022 a la menor BHG. (SC022022000014) 

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

núm. 257/2021. (SC022021000257) 
 

3.16 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
núm. 259/2021. (SC022021000259) 

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

núm. 260/2021. (SC022021000260) 
 

3.18 Declarar la caducitat, l'arxiu i la prescripció de l'expedient sancionador 
núm. 261/2021. (SC022021000261) 
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4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de 
treball de tècnics/ques mitjans/es d'economia. (RH112022000011) 
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per la creació 
d'una borsa de treball de personal de consergeria. (RH112022000008) 
 

4.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 
el sistema de concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça de personal amb 
la categoria d'administratiu (número 196) de la plantilla de personal laboral fix. 
(RH112022000009) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb L’Escola La Guàrdia que regula 
una subvenció nominativa, 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 2021-2022 per 
a l'any 2022. (SBNO2022000006) 
 

5.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics i Alumnes 
del CFA Garrosa, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
l’Educació per a l'any 2021-2022. (SBNO2022000020) 
 

5.3 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Escola 
Salesians 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 2021-2022 
(any 2022). (SBNO2022000009) 
 

5.4 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Jordi, 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 2021-2022. (SBNO2022000013) 
 

5.5 Aprovar el conveni de col·laboració amb IES FREDERIC MOMPOU 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 2021-2022 (any 2022). 
(SBNO2022000015) 
 
6. JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, que regula una 
subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la cooperació per a l'any 2022. 
(SBNO2022000021) 
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7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

7.1 Aprovar la memòria valorada del canvi de pavimentació de les voreres 
d’un tram del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. (T2322022000002) 
 

7.2 Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Comerç 
(entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà) i carrer Doctor Fleming (entre els 
carrers Barcelona i Comerç). (T2322021000007) 
 
8. SALUT PÚBLICA 
 

8.1 Aixecar la mesura cautelar de tancament parcial i de prohibició de dur a 
terme cap activitat de pírcing i tatuatge dels aplicadors JEAA i JPBC i aprovar el 
tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar al titular d’un establiment de tatuatge, 
micropigmentació, i pírcing, a l’adopció de mesures correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000012) 
 

8.2 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 
establiment de productes alimentaris, l’adopció de mesures correctores per 
esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000013) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

9.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 139/2021 al senyor KMJ. (SC022021000139) 


