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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 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 
 
AUTORITZACIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001225, de 12 de juliol, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte menor amb publicitat dels serveis d’una 
empresa especialitzada en realitzar els treballs del Pla de verificació d’activitats 
econòmiques de l’Ajuntament. (CTME2022000032) 
 
SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I L’EMPRESA 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001239, de 13 de juliol, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte de suport integral a la tramitació 
electrònica dels serveis d’administració electrònica publicats per l’Ajuntament 
(CTON2021000026) 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001247, de 13 de juliol, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de gestió de 
continguts de la plataforma “Decidim” de Sant Vicenç dels Horts (Plataforma 
Participa311). (CTME2022000040) 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

3.1 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’entitat Banda Sant 
Vicenç 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) 
 
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-
22040565 de data 12 de juliol de 2022, que comença per 22/A-954 i finalitza per 
22/A-0956. (G0372022000201) 
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4.2 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 

viària relació núm. 18-22040095 de data 8 de juliol de 2022, iniciat per 2200000003 
i finalitzat per 2200000004. (G0372022000195) 
 

4.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22040925 de data 15 de juliol de 2022, que comença per 2022002616 i finalitza 
per 22/A-0965. (G0372022000209) 
 

4.4 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 1 de juliol 
de 2022 per duplicitat, i tancament de l’expedient sancionador d’infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària amb número d’expedient 
SVH2200938. (G0372022000156) 
 

4.5 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 1 de juliol 
de 2022 per duplicitat, i tancament de l’expedient sancionador d’infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària amb número d’expedient 
SVH2200648. (G0372022000157) 
 

4.6 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 156/2022 
al menor ACF. (SC022022000156) 
 

4.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 157/2022 
al menor DCI. (SC022022000157) 
 

4.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 158/2022 
al menor SSS. (SC022022000158) 
 

4.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 159/2022 
al menor AGR. (SC022022000159) 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Aprovar la rectificació d’error material en l’Oferta Pública d'Ocupació per 
a l'exercici 2022. (N4162022000001) 
 

5.2 Aprovar les bases i convocatòria per a la selecció de tres places de 
caporal de la policia local, mitjançant promoció interna i creació d'una borsa de 
reposició. (RH112022000019) 
 

5.3 Aprovar les bases i convocatòria per a seleccionar una persona tècnic/a 
mitjà/ana educador/a per als Plans d'Ocupació subvencionats per la Diputació de 
Barcelona. (RH102022000003) 
 
6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

6.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Associació de Veïns Sant Roc en la convocatòria de subvencions destinades a 
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finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les AAVV en el 
municipi Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020. (SBV12020000001) 
 
7. JOVENTUT I INFÀNCIA 
 

7.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR001262, de 14 de juliol, sobre 
l’aprovació de la cessió per a la instal·lació de bars de bars amb motiu d'activitats 
promogudes per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2022. (BAPC2022000002) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

8.1 Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. CVM en la 
convocatòria 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, per a l’any 2021. (OE022021000120) 
 

8.2 Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. RVA en la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l’any 2021. (OE022021000235) 
 

8.3 Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. RVA en la convocatòria 
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, 
per a l’any 2021. (OE022021000154) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

9.1 Donar per finalitzat el procediment administratiu obert i procedir a l’arxiu 
de l'expedient sancionador pel procediment ordinari núm. 05/2022 a la senyora 
MMS. (SC022022000005) 

 
9.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 

núm. 154/2022 a l'empresa AÏLLAMENTS JUSGON, SL. (SC022022000154) 
 

9.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 155/2022 a la senyora RHB. (SC022022000155) 
 
10. SALUT PÚBLICA 
 

10.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 17/2021 al senyor SH. (SC022022000017) 
 

10.2 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 72/2022 a la senyora MAFS. (SC022022000072) 
 

10.3 Imposar la sanció i donar per finalitzat l’expedient sancionador núm. 
84/2022 per reconèixer l’infractor, el senyor JSH la seva responsabilitat en els fets 
incoats per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2022. 
(SC022022000084) 


