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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 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 
 
INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000556, de 31 de març, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
manteniment per 12 mesos de les cabines de discos NetApp amb 
l'emmagatzemament de la informació. (CTME2022000008) 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000590, de 5 d’abril, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis consistent 
en la redacció del projecte de millora del Polígon Industrial Molí dels Frares de 
Sant Vicenç dels Horts. (CTME2022000025) 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000592, de 5 d’abril, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
realització del disseny i implementació de la ruta "Els 13 barris de Sant Vicenç dels 
Horts". (CTME2022000026) 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000603, de 7 d’abril, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de les obres 
destinades a la substitució de les persianes exteriors en la zona d’entrada del casal 
d’avis de Can Costa a Sant Vicenç dels Horts. (CTME2022000024) 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.5 Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2022LLDR000628, d’11 d’abril, 
sobre la incoació dels expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número 05-22024097 de data 8 d’abril de 2022, que comença per 
22/A-0433 i finalitza per 22/A-0434. (G0372022000076) 
 
CULTURA 
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2.6 Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2022LLDR000631, de 13 
d’abril, sobre l’aprovació de la concessió dels premis del Festival Internacional de 
Curtmetratges Santiago Arizón per a l’any 2021 - 2022. (SBV32021000006) 
 
AUTORITZACIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

2.7 Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2022LLDR000632, de 13 
d’abril, sobre la desestimació de la petició de repetició de sorteig per l’atorgament 
de llicències d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de 
casetes de venda d’artificis pirotècnics (categories 1, 2 i 3) a Sant Vicenç dels 
Horts presentada pel Sr. ECA. (ACPI2021000002) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22022906 de data 1 d’abril de 2022, iniciat per 21/A-1186 i 
finalitzat per 21/A-1164. (G0372022000071) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22025015 de data 12 d’abril de 2022, que comença per 22/A-0457 i finalitza per 
22/A-0454. (G0372022000077) 
 

3.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22025262 de data 15 d’abril de 2022, que comença per 2022001512 i finalitza per 
22/A-0459. (G0372022000078) 

 
3.4 Rectificació d’error material de l’Acord de Junta de Govern Local de data 

14 de gener de 2022, per deixar sense efecte el nomenament del senyor XSP com 
a instructor i nomenar a l’inspector Cap del Departament de Seguretat Ciutadana i 
Protecció civil amb número de TIP 4002 com a instructor de l’expedient 
sancionador número 20/A-0059. (G0372021000252) 
 

3.5 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 2022000874. (G0372022000064) 
 

3.6 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 2021004804. (G0372022000065) 
 

3.7 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 2021004614. (G0372022000066) 
 

3.8 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 2022000428. (G0372022000067) 
 

3.9 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 2021004773. (G0372022000068) 
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3.10 Declarar la caducitat, l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
del senyor JHAC. (SC022021000238) 
 

3.11 Declarar la caducitat, l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
del senyor JHAC. (SC022021000241) 
 

3.12 Declarar la caducitat, l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador 
núm. 258/2021 de la menor AMD. (SC022021000258) 
 

3.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 93/2022 
al senyor JACC. (SC022022000093) 
 

3.14 Aprovar la incoació novament de l’expedient sancionador núm. 
97/2022 al Sr. JTV. (SC022022000097) 
 

3.15 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
28/2022 al senyor MA. (SC022022000028) 
 

3.16 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
32/2022 al senyor JPFC. (SC022022000032) 

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

41/2022 al senyor GNT. (SC022022000041) 
 

3.18 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
315/2021 al senyor MA. (SC022021000315) 
 

3.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
362/2022 al senyor MA. (SC022021000362) 
 

3.20 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 1 d’abril de 2022, sobre l’aprovació de la incoació novament de l’expedient 
sancionador ordinari núm. 80/2022 al Sr. JMP. (SC022022000080) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció dels Plans 
d'Ocupació en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (RH102022000002) 
 

4.2 Aprovar la pròrroga en la comissió de serveis a la funcionària de carrera 
senyora EGM, per a la provisió temporal, de caràcter voluntari del lloc de treball 
núm. 327 de funcionària de carrera d'aquest Ajuntament, pertanyent al subgrup 
C2, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, agent de la 
Policia Local. (RH152021000010) 
 
5. ECONOMIA I HISENDA 
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5.1 Aprovar la sol·licitud per l’anualitat 2022, de l’addenda al PAMUS de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per destinar-lo a despesa corrent en concepte 
de neteja viària i/o jardineria. (EC032022000006) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Antoni 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). (SBNO2022000016) 
 

6.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb La Fundació Educació Catòlica 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (Escola La Immaculada), 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). (SBNO2022000011) 

 
6.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb L’Escola La Vinyala 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). (SBNO2022000012) 
 
7. SERVEIS SOCIALS 
 

7.1 Aprovar la subvenció directa per motius d’interès social i humanitari d’un 
ajut de menjador per un alumne del taller ocupacional de la Fundació Privada Iris 
per l’any 2021-2022. (SBDI2022000002) 
 
8. INDÚSTRIA 
 

8.1 Desestimar de forma definitiva la sol·licitud presentada per la Fundació 
Privada Iris, a la convocatòria de subvencions al foment de la contractació de 
persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. 
(SBOR2020000001) 
 
9. COMERÇ 
 

9.1 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 l’interessat LCT, així com 
concedir definitivament la subvenció a l’interessat LCT. (SBOR2020000009) 
 

9.2 Revocar parcialment d’ofici l'acord de Junta de Govern Local de data 23 
de desembre de 2021 en relació a la resolució de les sol·licituds presentades en el 
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procediment de concessió de subvencions per a la modernització i nova 
implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç dels Horts per 
l’any 2021, per haver detectat una errada en la valoració de l’atorgament de la 
subvenció a la sol·licitant MVLM, així com informar de la necessitat d’atorgar la 
subvenció a l’esmentada sol·licitant. (SBOR2021000004) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

 
10.1 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. (G0252017000025) 
 
11. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

11.1 Aprovar l’inici de l’expedient d’odre de manament en relació a les naus 
del Polígon Industrial "Les Fallulles" per ordenar amb caràcter d’urgència, que 
duguin a terme les mesures necessàries per tal d’evitar el risc de col·lapse, i el 
dany que aquest pugui ocasionar a tercers. (T2642022000023) 
 
12. SALUT PÚBLICA 
 

12.1 Aprovar l’aixecament del comís i cessió definitiva dels animals de la 
gossera incendiada, propietat del senyor ROM, en relació a l’ordre de comís de 4 
animals de la gossera del camí del riu. (T2642021000022) 
 

12.2 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 
establiment de bar – restaurant, l’adopció de mesures correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2022000003) 
 

12.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Asociación de 
discapacitados de SVH y familias luchadoras SVH, ADISCAP, que regula una 
subvenció nominativa, dins de l’àmbit de foment i promoció de la salut i inclusió de 
les persones amb discapacitat física i intel·lectual i de les persones cuidadores a 
Sant Vicenç dels Horts, per a l’any 2022. (SBNO2022000001) 
 

12.4 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient per ordenar a un 
establiment de bar – restaurant, l’adopció de mesures correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2022000002) 
 

12.5 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient per ordenar a un 
establiment de bar- restaurant, a l’adopció de mesures correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2022000008) 
 

12.6 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 
establiment de queviures i venda d’embotits, a l’adopció de mesures correctores 
per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2021000009) 
 

12.7 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 25 de març de 2022, sobre l’inici de l’expedient d’ordre d’execució per ordenar 
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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) 
 

12.8 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 83/2022 al senyor ALR. (SC022022000083) 

 
12.9 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 94/2022 al senyor RMB. (SC022022000094) 
 

12.10 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 95/2022 al senyor AJCT. (SC022022000095) 
 

12.11 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 96/2022 al senyor MMTA. (SC022022000096) 
 

12.12 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 290/2021 a la senyora VFJ. (SC022021000290) 


