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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 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 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

 
2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR00542, de 30 de març, sobre 

l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis del disseny i 
impartició del curs de tècniques de recepció i comunicació. 
(CTME2022000013) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22020097 de data 18 de març de 2022, iniciat per 
2100000012 i finalitzat per 21/A-1327. (G0372022000059) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22022091 de data 29 de març de 2022, que comença per 22/A-0394 i finalitza per 
22/A-0387. (G0372022000069) 

 
3.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 

annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22022636 de data 1 d’abril de 2022, que comença per 22/A-0415 i finalitza per 
22/A-0404. (G0372022000070) 
 

3.4 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22023422 de data 5 d’abril de 2022, que comença per 22/A-0424 i finalitza per 
22/A-0423. (G0372022000073) 
 

3.5 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22021514 de data 25 de març de 2022, iniciat i finalitzat per 
2100000014. (G0372022000060) 
 

3.6 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-1331. (G0372021000212) 
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3.7 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
l’expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària 
número exp. 2021004804. (G0372022000040) 
 

3.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària núm. expedient 
2021004614. (G0372022000044) 
 

3.9 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
l’expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària 
número exp. 2022000428. (G0372022000049) 
 

3.10 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
l’expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària 
número exp. 2021004773. (G0372022000041) 
 

3.11 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
l’expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària 
número exp. 2022000874. (G0372022000054) 
 

3.12 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador núm. 218/2021. 
(SC022021000218) 
 

3.13 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
363/2021 al senyor JAJ. (SC022021000363) 

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

375/2021 al menor JARM. (SC022021000375) 
 

3.15 Aprovar la incoació novament de l’expedient sancionador núm. 
88/2022 al Sr. CGC. (SC022022000088) 
 

3.16 Aprovar la incoació novament de l’expedient sancionador núm. 
89/2022 al Sr. HM. (SC022022000089) 
 

3.17 Aprovar la incoació novament de l’expedient sancionador núm. 
90/2022 al Sr. JPFC. (SC022022000090) 
 

3.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 91/2022 
al senyor AML. (SC022022000091) 
 

3.19 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 92/2022 
al senyor JMRR. (SC022022000092) 
 

3.20 Declarar la caducitat, l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
núm. 345/2021. (SC022021000345) 
 

3.21 Declarar la caducitat, l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
núm. 346/2021. (SC022021000346) 
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4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i convocatòria per la creació d'una borsa de treball 
d'oficials segona brigada. (RH112022000010) 
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria de Plans d'Ocupació treball i 
formació 2022, línia MG52, PANP I PRGR subvencionats pel SOC. 
(RH102022000001) 
 

4.3 Aprovar la rectificació d’error material en l’acord d’aprovació de les 
bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques 
superiors en dret. (RH112022000002) 
 
5. ECONOMIA I HISENDA 
 

5.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2022, de les subvencions a famílies amb escassa capacitat econòmica que siguin 
subjectes passius de l’Impost sobre béns immobles urbans (IBI) i de la Taxa de 
Residus o de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU). (SBOR2022000008) 

 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Joan Juncadella 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. (SBNO2022000010) 
 

6.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada IRIS, 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, suport al 
funcionament de l’escola d’educació especial i suport a l’organització del sopar de 
la Fundació per a la recollida de fons durant el curs escolar 2021-2022 (any 2022). 
(SBNO2022000014) 
 

6.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Josep 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 
(any 2022). (SBNO2022000017) 
 

6.4 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ Institut Gabriela Mistral 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 (any 2022). (SBNO2022000019) 
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6.5 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Educativa Esteve 
Casals (Col·legi Sant Vicenç), 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 (any 2022). (SBNO2022000018) 
 

6.6 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i la Fundació Privada Maria Auxiliadora, que regula una subvenció 
nominativa i la cessió d’ús de diversos espais, per al desenvolupament d’un 
projecte socioeducatiu de caràcter comunitari al barri de la Vinyala – Poble nou 
durant l’any 2022. (SBNO2022000004) 
 

6.7 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i La Fundació Blanquerna per a elaboració d’una recerca sobre 
desenvolupament de l’estratègia sociodigital a les AFA’s i entitats socioeducatives 
de Sant Vicenç dels Horts. (CVIA2021000014) 
 
7. CULTURA 
 

7.1 Aprovar la concessió dels premis del concurs de fotografia Francesc 
Siñol 2021-2022, novena edició. (SBV32021000005) 
 

7.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la Cultura 
per a contribuir a impulsar la recerca sobre el coneixement de la Comarca per a 
l'any 2022. (SBNO2022000022) 
 
8. SERVEIS SOCIALS 
 

8.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de les 
subvencions i prestacions econòmiques amb la finalitat de caràcter social per a 
menjador escolar, despeses d’escolarització, activitats extraescolars, casals d’estiu 
i escoles bressol curs 2022-2023. (SBV22022000001) 
 

8.2 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de data 
25 de febrer de 2021 de l’aprovació de les renúncies parcials i reintegraments de 
les subvencions concedides en la convocatòria de subvencions de caràcter social 
per ajuts de despeses d’escolaritat curs 2019-2020. (SBV22019000003) 
 
9. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

9.1 Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts mitjançant la resolució de la convocatòria de 
subvencions destinades als programes de Suport al desenvolupament local, 
convocatòria any 2017. (G0252015000027) 
 

9.2 Acceptar la renúncia de part de la subvenció nominativa, concedida al 
Centre Educatiu Salesians Sant Vicenç dels Horts, dins de l'àmbit per combatre el 
risc d’abandonament de l’itinerari formatiu i la precarització de les condicions 
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d’ocupabilitat del jovent de Sant Vicenç dels Horts per a l'any acadèmic 2020/2021. 
(SBNO2021000017) 
 

9.3 Aprovar l’acceptació de la concessió de l’ajut del fons de prestació "Plns 
d'ocupació 2022", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, en 
l’àmbit del desenvolupament d’accions per a promoure l’ocupació i la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. (SBV42022000009) 
 
10. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

10.1 Rectificació d'error material en l'Acord de Junta de Govern Local de 
data 10 de desembre de 2021, sobre l'aprovació de la incoació de l'expedient 
sancionador pel procediment ordinari núm. 358/2021 al senyor AAJ i a la senyora 
SAN. (SC022021000358) 
 

10.2 Declarar la caducitat de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 81/2021 al senyor AG. (SC022021000081) 
 
11. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

11.1 Rectificació d'error material de l’acord d’aprovació inicial i de la 
Memòria valorada del subministrament i instal·lació per la renovació dels jocs 
infantils instal·lats al parc ubicat al carrer Velázquez del barri de Sant Roc. 
(T2322021000005) 
 
12. SALUT PÚBLICA 
 

12.1 Declarar la caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 284/2021 al senyor YAL. (SC022021000284) 
 

12.2 Aprovar l’aixecament del comís i cessió definitiva dels animals de la 
gossera incendiada, propietat del senyor GOF en relació a l’ordre de comís 
d’animals de la gossera del camí del Riu. (T2642021000022) 
 

12.3 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram de la parcel·la ubicada al carrer de l’Av. Central de Sant Antoni, 
núm. 63. (T2642022000003) 
 

12.4 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram de la parcel·la ubicada al carrer de l’Av. Central de Sant Antoni, 
núm. 67. (T2642022000004) 
 

12.5 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram de la parcel·la ubicada al carrer de l’Av. Central de Sant Antoni, 
núm. 69. (T2642022000005) 
 

12.6 Iniciar l’expedient de l’ordre d’execució per la reparació de l’escomesa 
del clavegueram de la parcel·la ubicada al carrer de l’Av. Central de Sant Antoni, 
núm. 71. (T2642022000006) 
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13. HABITATGE SOCIAL 
 

13.1 Deixar sense efecte conveni de cessió d’ús temporal de data 12 de 
febrer de 2021 i aprovar la cessió i el conveni d’ús temporal del dormitori B de 
l’entitat 2 de l’edifici situat al carrer Salvador Allende, 69-71 a favor de la Sra. DAL i 
la seva neta menor. (STHE2021000003) 
 

13.2 Aprovar la cessió i el conveni d’ús temporal dels dormitoris E i F de 
l’entitat 2 de l’edifici situat al carrer Salvador Allende, 69-71 a favor de la Sra. R K i 
la seva família formada per 4 membres. (STHE2022000004) 


