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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 de juliol 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 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001105 de 23 de juny, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d’obres per a la 
reparació dels carrers interns dels pisos de darrere de la plaça de l’Ateneu 
mitjançant el seu asfaltat. (CTME2022000034) 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

3.1 Atorgar amb caràcter provisional les subvencions a diferents entitats de 
conformitat a les bases de la convocatòria de subvencions en l’àmbit de gent gran i 
justícia global i drets civils per a l'any 2022. (SBV12022000001) 
 
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-
22038442 de data 28 de juny de 2022, que comença per 22/A-0878 i finalitza per 
22/A-0887. (G0372022000172) 
 

4.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22038810 de data 2 de juliol de 2022, que comença per 2022002448 i finalitza per 
22/A-0922. (G0372022000181) 
 

4.3 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 145/2022 
al senyor FJHS. (SC022022000145) 
 

4.4 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
27/2022 al senyor JMRR. (SC022022000027) 
 

4.5 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
35/2022 al senyor JMRR. (SC022022000035) 
 

4.6 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
63/2022 al senyor JMRR. (SC022022000063) 
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4.7 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
65/2022 al senyor AHEK. (SC022022000065) 
 

4.8 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
89/2022 al senyor HM. (SC022022000089). 
 
5. PROTECCIÓ CIVIL 
 

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, dins 
de l'àmbit de la protecció civil per a l'any 2022. (SBNO2021000042) 
 
6. SERVEIS SOCIALS 
 

6.1 Aprovar la resolució provisional d’una part de les sol·licituds d’inscripció 
presentades a les entitats organitzadores de casals d’estiu de Sant Vicenç dels 
Horts, per la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques per casals 
d'estiu per a l’any 2022. (SBV22022000001) 
 
7. JOVENTUT I INFÀNCIA 
 

7.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR001138, de data 30 de juny sobre 
l’aprovació de l’acceptació de la concessió de l’ajut de la Diputació de Barcelona, 
corresponent al Programa de benestar emocional per a la infància i l’adolescència 
amb la finalitat de contribuir a impulsar les solucions més adequades a les 
necessitats del nostre municipi en termes de necessitats sorgides com a 
conseqüència de la pandèmia produïda per la COVID-19. (SBV42022000026) 
 

7.2 Ratificar el decret núm. 2022LLDR001139, de data 30 de juny, sobre 
l’aprovació de l’acceptació de la concessió de l’ajut del Programa Escolta Jove de 
la Diputació de Barcelona, Generalitat en l’àmbit de suport a la població jove amb 
la finalitat de contribuir a impulsar les solucions més adequades a les necessitats 
del nostre municipi en termes de necessitats sorgides com a conseqüència de la 
pandèmia produïda per la COVID-19. (SBV42022000027) 
 
8. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME 
 

8.1 Aprovar les bases de la convocatòria del 1er concurs d’escoles de 
pastisseria de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2023. 
(BAPC2022000003) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Iniciar l’expedient per ordenar a un establiment de forn de restaurant 
mes gelateria a l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències 
higièniques i sanitàries. (SOMC2022000014) 
 

9.2 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 
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Torrelles, que traslladi els animals a un altre gossera que estigui registrada com a 
nucli zoològic. (T2642022000016) 
 

9.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 140/2022 al senyor BEOM. (SC022022000140) 
 

9.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 141/2022 a la senyora RGC. (SC022022000141) 
 

9.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 142/2022 al senyor JMDM. (SC022022000142) 
 

9.6 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 143/2022 al senyor FNM. (SC022022000143) 
 
10. HABITATGE SOCIAL 
 

10.1 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social de l’ajut per contribuir 
al finançament de les mensualitats de lloguer en l’habitatge situat al carrer del Dr. 
Ferran núm. 10, 1r 1a, de Sant Vicenç dels Horts, a nom del Sr. ALS i la Sra. SAG 
per poder mantenir l’habitatge i el conveni que ho regula. (G0702015000004) 
 

10.2 Aprovar la pròrroga per sis mesos més, del conveni de cessió d’ús 
privatiu temporal del dormitori 2 en l’habitatge compartit del carrer Nou 62 1r 2a, 
entre la senyora CA i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (STHE2019000003) 
 

10.3 Aprovar la pròrroga del contracte de cessió d’ús temporal de l’habitatge 
situat a c. Mestre Pérez Moya, 11 4t 1a, entre la família L-C i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, signat en data 4 de juny de 2019, per un termini d’un any més. 
(STHE2019000001) 


