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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 3 de juny de 2022 
Hora: 11.45h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

2.1 Atorgar amb caràcter provisional les subvencions a diferents entitats 
de conformitat a les bases de la convocatòria de subvencions de caire socials i 
cultural; foment i difusió d’activitats de la gent gran; foment d’activitats d’entitats 
infantil i juvenils que porten a terme activitats d’educació en el lleure; difusió i 
impuls de la igualtat d’oportunitats i la sensibilització de la ciutadania en 
coeducació, violència masclista, LGTBI, etc..; difusió i impuls de la Promoció de 
la Salut; difusió d’activitats en l’àmbit de justícia global i drets civils; activitats de 
foment de l’esport; activitats i programes educatius, i per últim ajuts a estudis 
postobligatoris per a l'any 2022. (SBV12022000001) 
 
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 05-22032781 de data 24 de maig de 2022, que comença per 22/A-0661 
i finalitza per 22/A-0677. (G0372022000111) 

 
3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 

relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22033184 de data 27 de maig de 2022, que comença per 
2022002001 i finalitza per 22/A-0706. (G0372022000115) 
 

3.3 Declarar l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador del senyor 
JPM. (SC022022000080) 
 

3.4 Declarar l’arxiu i la prescripció de l’expedient sancionador núm. 
97/2022 del senyor JTV. (SC022022000097) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Declarar desert el procés de selecció per a la constitució d'una borsa 
de treball de personal tècnic d'innovació i administració electrònica. 
(RH112022000007) 
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5. SERVEIS SOCIALS 
 

5.1 Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb Caritas 
Diocesana de Sant Feliu del Llobregat i Fundació Maria Auxiliadora i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, dins de l’àmbit de serveis socials 
bàsics per l’any 2022, que regula una subvenció nominativa, amb Càritas 
Diocesana de Sant Feliu del Llobregat per al funcionament del Rebost per a 
l’any 2022. (SBNO2021000046) 
 
6. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

6.1 Aprovar l'inici de l'expedient d'adquisició, mitjançant procediment 
d'expropiació de la finca situada al carrer Comerç, núm. 26. (T2522022000001) 
 
7. SALUT PÚBLICA 
 

7.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 103/2022 al senyor JVG. (SC022022000103) 
 

7.2 Iniciar l’expedient per ordenar a un establiment de forn de pa amb 
degustació i cocció de productes semielaborats a l’adopció de mesures 
correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2022000011) 
 

7.3 Aprovar la imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment 
de l'expedient per ordenar a un establiment de bar – restaurant a l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2022000001) 

 
8. HABITATGE SOCIAL 
 

8.1 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 1 
i 2 de l’habitatge compartit al c. Nou, 62 2n 1a, a favor de la família de la 
senyora NAA, per un any més. (STHE2021000002) 


