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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 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. SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22025544 de data 15 d’abril de 2022, iniciat i finalitzat per 
21/A-1203. (G0372022000079) 
 

2.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22026456 de data 22 d’abril de 2022, que comença per 2022001582 i finalitza per 
22/A-0500. (G0372022000088) 
 

2.3 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 22/A-
0231. (G0372022000082) 
 

2.4 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador en 
matèria de seguretat viària núm. rel. 11-NAL00007-22024136. (G0372022000083) 

 
2.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0429. 
(G0372022000085) 
 

2.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 99/2022 al 
menor IGL. (SC022022000099) 
 

2.7 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
310/2021 a la senyora NUB. (SC022021000310) 
 

2.8 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
312/2021 a la senyora AAS. (SC022021000312) 
 

2.9 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
20/2022 al senyor JMCV. (SC022022000020) 
 

2.10 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
24/2022 a la senyora LML. (SC022022000024) 
 
 
 



 

N
IF

: 
P

0
8
2
6
3
0
0
F

 

3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar la modificació de les bases per a la provisió definitiva mitjançant 
el sistema concurs oposició lliure de dues places de personal funcionari de l'Escala 
d'Administració general, subescala Administrativa (23 i 284). (RH112021000037) 
 

3.2 Aprovar la rectificació d’error material a les bases per a la selecció 
definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició, per promoció interna, d'una 
plaça amb la categoria d'administratiu/va (número 196) de la plantilla de personal 
laboral fix. (RH112022000009) 
 
4. CULTURA 
 

4.1 Acceptar la renúncia i reintegrament de part de la subvenció nominativa 
concedida a l’entitat l'Asociación Cultural Andaluza Amigos de Granada, dins de 
l'àmbit de Cultura per a l'any 2021. (SBNO2021000020) 
 
5. SERVEIS SOCIALS 
 

5.1 Resoldre les sol·licituds presentades en les subvencions amb la finalitat 
de caràcter social per ajuts d’activitats extraescolars esportives pel curs escolar 
2021-2022. (SBV22021000002) 
 
6. COMERÇ 
 

6.1 Deixar sense efecte l’Acord de Junta de Govern Local de data 22 d’abril 
de 2022, sobre la revocació parcial d’ofici de 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 La 
Cuina d’en Toni SL, així com concedir definitivament la subvenció a l’interessat La 
Cuina d’en Toni SL. (SBOR2020000009) 
 

6.2 Deixar sense efecte l’Acord de Junta de Govern Local de data 22 d’abril 
de 2022, sobre la revocació parcial d’ofici de 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 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) 
 
7. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

7.1 Aprovar les bases i la convocatòria per l'atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a entitats que 
fomentin activitats per l'execució del programa treballa't, projecte d'orientació i 
formació per la millora de l'ocupabilitat i/o la inserció laboral de persones aturades 
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subvencionat per l'AMB en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques 
socials municipals 2020-2023 durant el bienni 2022- 2023. (SBOR2022000007) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

8.1 Aprovar l’inici d’ordre de manament per l’adequació del mur de 
contenció de la finca situada al c. Osca, 2. (T2642022000021) 
 

8.2 Aprovar l’inici d’ordre de manament per l’adequació del mur de 
contenció de la finca situada al c. Osca, 4. (T2642022000022) 
 
9. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

9.1 Aprovar la memòria valorada per l’obra de reparació dels carrers interns 
dels pisos de darrere de la Plaça de l’Ateneu mitjançant asfaltat. 
(T2322022000003) 
 
10. SALUT PÚBLICA 
 

10.1 Declarar la caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 287/2021 a la senyora ACV. (SC022021000287) 
 
11. HABITATGE SOCIAL 
 
11.1 Resoldre provisionalment la concessió de les prestacions econòmiques, 
mitjançant procediment de concurrència competitiva, amb la finalitat de caràcter 
social per al pagament del lloguer i quotes d’amortització hipotecària, destinades a 
facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge, que constitueix el domicili 
habitual i permanent, a Sant Vicenç dels Horts. (SBV22021000004) 


