
 
N

IF
: P

0
8

26
3

0
0F

 

ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de juny de 2022 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
CULTURA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000953, de 2 de juny, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor per a la sonorització i 
il·luminació dels concerts d'estiu els dies 3, 10, 17 de juny i el 1, 8 i 15 de juliol de 
2002 al parc del Mamut Venux de Sant Vicenç dels Horts, que inclou lloguer i 
transport del material i personal tècnic. (CTME2022000038) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000963, de 2 de juny, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
Direcció d'obra i Coordinació de la Seguretat i Salut, de les obres del projecte 
d'enderroc i reconstrucció de les façanes nord-est i sud-oest del C.E.M. de Sant 
Vicenç dels Horts. (CTME2022000033) 

 
2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000971, de 2 de juny, sobre 

l’adjudicació de la contractació de les obres de la primera part de la segona fase de 
la millora de la urbanització del barri de la Vinyala de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTON2021000037)  
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

3.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Asociación Cultural Andaluza Rociera SVH en la convocatòria de subvencions 
destinades a finançar activitats i programes de caire social en l'àmbit de cultura, 
esports, gent gran, joventut, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, immigració, 
activitats de solidaritat i cooperació, educació i participació en el municipi Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12021000001)  
 

3.2 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de Veïns Font del Llargarut en la convocatòria de subvencions 
destinades a finançar activitats i programes de caire social en l'àmbit de cultura, 
esports, gent gran, joventut, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, immigració, 
activitats de solidaritat i cooperació, educació i participació en el municipi Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12022000002)  
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3.3 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de Temps de Lleure SVH en la convocatòria de subvencions 
destinades a finançar activitats i programes de caire social en l'àmbit de cultura, 
esports, gent gran, joventut, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, immigració, 
activitats de solidaritat i cooperació, educació i participació en el municipi Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12022000003)  
 
4. SEGURETAT CIUTADANA  
 

4.1 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22035002 de data 7 de juny de 2022, que comença per 22A/-0768 i finalitza per 
22/A-0777. (G0372022000144)  
 

4.2 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22034650 de data 3 de juny de 2022, iniciat per 21/A- 1503 i 
finalitzat per 21/A-1472. (G0372022000147)  
 

4.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22035471 de data 10 de juny de 2022, que comença per 22A/-0734 i finalitza per 
22/A-0796. (G0372022000149) 

 
4.4 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 
SVH2200730. (G0372022000113)  
 

4.5 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 22/A- 
0305. (G0372022000072)  
 

4.6 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 22/A- 
0406. (G0372022000080)  
 

4.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 125/2022 
al senyor YRC. (SC022022000125)  
 

4.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 126/2022 
al senyor OMV. (SC022022000126)  
 

4.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 127/2022 
al menor NNR. (SC022022000127)  
 
5. RECURSOS HUMANS  
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria de la borsa de treball de tècnic/a 
auxiliar de sistemes pel departament d’innovació i administració electrònica. 
(RH112022000017)  
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6. CULTURA  
 

6.1 Aprovar les bases i la convocatòria del 7è Premi de Poesia Narcís 
Lunes i Boloix per a l’any 2022, edició adults. (SBV32022000002)  
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 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, dins de l’àmbit de Serveis Socials bàsics per a l’any 2022. 
(SBNO2022000025) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Centre Educatiu Salesians 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de 
combatre el risc d'abandonament de l'itinerari formatiu i la precarització de les 
condicions d'ocupabilitat del jovent de Sant Vicenç dels Horts per a l'any acadèmic 
2021-2022. (SBNO2022000024)  
 
9. AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 

9.1 Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. ECA contra el Decret 
núm. 2022LLDR000632 de data 13 d’abril de 2022 en que es desestima la petició 
de repetició de sorteig de data 7 d’abril de 2022. (ACPI2021000002)  
 
10. SALUT PÚBLICA  
 

10.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 123/2022 al senyor VMMG. (SC022022000123)  
 

10.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 124/2022 al senyor CBL. (SC022022000124)  
 

10.3 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 22 d’abril de 2022, sobre l’aprovació de la incoació de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 83/2022 al senyor ALR. (SC022022000083)  
 

10.4 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 6 de maig de 2022, sobre l’aprovació de la incoació de l'expedient 
sancionador pel procediment ordinari núm. 84/2022 al senyor JSH. 
(SC022022000084)  
 
11. HABITATGE SOCIAL  
 

11.1 Estimar, desestimar i aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques 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 
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el domicili habitual i permanent, a Sant Vicenç dels Horts per l’any 2021. 
(SBV22021000004) 
 
12. Proposicions urgents 
 

12.1 Aprovar l’atorgament de la prestació econòmica per motius d’interès 
social i humanitari, per cobrir les despeses d’accés a un habitatge de lloguer al 
Sr. RB. (SBDI2022000008) 


