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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de maig 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. SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.1 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22030818 de data 16 de maig de 2022, que comença per 22/A-0624 
i finalitza per SVH2201675. (G0372022000106) 
 

2.2 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22031120 de data 16 de maig de 2022, iniciat i finalitzat 
per 21/A-1602. (G0372022000107) 
 

2.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22031908 de data 20 de maig de 2022, que comença per 
2022001923 i finalitza per 22/A-0642. (G0372022000109) 
 

2.4 Rectificació d’error material a l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 29 d’abril de 2022, per infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària expedient número 22/A-0232. (G0372022000082) 

 
2.5 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 

118/2022 al senyor AHN. (SC022022000118) 
 

2.6 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
12/2022 a la menor SSG. (SC022022000012) 
 

2.7 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
15/2022 a la menor PGS. (SC022022000015) 
 

2.8 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
43/2022 al senyor AARM. (SC022022000043) 
 

2.9 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
57/2022 al senyor EOP. (SC022022000057) 
 

2.10 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
69/2022 al senyor MPC. (SC022022000069) 
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3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Aprovar l’Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2022. 
(N4162022000001) 
 

3.2 Aprovar l’oferta de treball d’una persona tècnica mitjana en ciències 
mediambientals. (RH112022000016) 
 
4. EDUCACIÓ 
 

4.1 Aprovar la concessió de premis de la 36a edició infantil i juvenil del 
concurs literari Narcís Lunes i Boloix per a l’any 2022, segons el veredicte del 
jurat, a favor de les persones que consten a l’acta del jurat que s’adjunta a 
l’expedient. (SBV32022000001) 
 
5. CULTURA 
 

5.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR000857, de 19 de maig, sobre 
l’aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la instal·lació de 
bars amb motiu l’Estiu de Cultura els dies 3, 10 i 17 de juny, i 1, 8 i 15 de juliol 
de 2022, al parc del Mamut Venux, i amb motiu de la revetlla de Sant Joan el 
dia 23 de juny, a la plaça Narcís Lunes. (BAPC2022000001) 
 
6. COMERÇ 
 

6.1 Desestimar el recurs de reposició interposat per l’interessat Bar 
Croissanterie Mi Casa SL en la convocatòria de subvencions per a la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant 
Vicenç dels Horts, per a l’any 2020. (SBOR2020000003) 
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

7.1 Aprovar inicialment el Projecte executiu del parc del Moli dels Frares 
de Sant Vicenç dels Horts. (T2322022000005) 
 

7.2 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per l’incompliment 
del deure de manteniment i neteja de la finca situada a Travessera de 
Barcelona, núm. 68. (T2642022000019) 
 

7.3 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per l’incompliment 
del deure de manteniment i neteja de la finca situada a Travessera de 
Barcelona, núm. 72. (T2642022000020) 
 

7.4 Aprovar l’inici de l’expedient d’ordre de manament per a la reparació 
del revestiment i estructura d’un dels balcons de la tercera planta de la finca 
situada al carrer Llobregat, núm. 3. (T2642022000028) 
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8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

8.1 Ordenar i advertir de l’expedient de l’ordre d’execució per ordenar als 
propietaris del carrer Amposta, núm. 21, la tala de dos arbres i la poda d’una 
branca, per perill de caiguda. (T2642021000010) 
 

8.2 Declarar la caducitat, arxiu i prescripció, de la possible infracció del 
senyor JBV, per haver transcorregut el termini previst a l’article 30.1 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i de l’ordenança 
municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, pel 
procediment ordinari núm. 01/2021. (SC022021000001) 
 

8.3 Declarar la caducitat, arxiu i prescripció, de la possible infracció del 
senyor JBT, per haver transcorregut el termini previst a l’article 30.1 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i de l’ordenança 
municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, pel 
procediment ordinari núm. 02/2021. (SC022021000002) 
 

8.4 Declarar la caducitat, arxiu i prescripció, de la possible infracció del 
senyor JMMM, per haver transcorregut el termini previst a l’article 30.1 de la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i de l’ordenança 
municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, pel 
procediment ordinari núm. 03/2021. (SC022021000003) 

 
8.5 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 

ordinari núm. 371/2021 al senyor APA i al senyor JTG. (SC022021000371) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 380/2021 al senyor DSA. (SC022021000380) 
 

9.2 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 102/2021 al senyor MGS i la senyora MGM. (SC022021000102) 
 

9.3 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient corresponent a l’ordre 
d’execució per ordenar 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. (T2642022000017) 
 
10. HABITATGE SOCIAL 
 

10.1 Aprovar l'acord marc per a la Xarxa d’habitatges d’inserció social 
per a l’any 2022 entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (SC142022000009) 


