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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 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 ordinària de la 
Junta de Govern Local del dia 22 de juliol de 2022. 
 
2. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària 
urgent del dia 26 de juliol de 2022. 
 
3. DESPATX OFICIAL 
 
CULTURA 
 

3.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001253, de 14 de juliol, 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per a l’actuació de l'Orquestra Cimarrón el proper 22 de juliol de 2022, acte de 
la Festa Major d'Estiu 2022. (CTME2022000046) 
 

3.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001271, de 15 de juliol, 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
per a l’actuació de la Colla Castellera Minyons de Terrassa el proper 17 de juliol 
en el Marc dels actes de la Festa Major d'Estiu de 2022. (CTME2022000051) 
 
IMATGE I COMUNICACIÓ 
 

3.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001270, de 14 de juliol, 
sobre l’aprovació de l’adjudicació dels Lots 1, 2 i 4 del contracte de serveis de 
disseny gràfic d’activitats municipals ordinàries; impressió de material 
comunicatiu ordinari; disseny, maquetació i impressió de la revista i el calendari 
municipals; i disseny, impressió, muntatge i desmuntatge del material 
comunicatiu de la Mostra comercial, agrícola i gastronòmica i de la Festa major 
d’hivern i declarar desert el Lot 3. (CTOH2021000008) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

3.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001304, de 19 de juliol, 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
consistent en la direcció executiva d'obra per les obres d’implantació 
d’elements mecànics i la reurbanització del carrer Benicarló (tram 1). 
(CTME2022000049) 
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

4.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’entitat 
Casal d’Avis Can Ros 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, per a l’any 2021. (SBV12021000001) 
 
5. ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I DRETS CIVILS 
 

5.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022 de suport per a la conservació 
preventiva i restauració de documents i accions de tractament arxivístic, de la 
Diputació de Barcelona. (SBV42022000030) 
 
6. SEGURETAT CIUTADANA 
 

6.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22041214 de data 15 de juliol de 2022, iniciat per 22/A-
0288 i finalitzat per 22/A-0059. (G0372022000210) 
 

6.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22041644 de data 19 de juliol de 2022, que comença per 22/A-0944 i 
finalitza per 22/A-0973. (G0372022000216) 
 

6.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22042030 de data 22 de juliol de 2022, que comença per 22/A-0989 i 
finalitza per 22/A-1022. (G0372022000222) 
 

6.4 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22042744 de data 26 de juliol de 2022, que comença per 22/A-1030 i 
finalitza per 22/A-1051. (G0372022000224) 

 
6.5 Deixar sense efecte l’expedient sancionador per infracció 

administrativa en matèria de seguretat viària núm. SVH2201503. 
(G0372022000188) 
 

6.6 Deixar sense efecte l’expedient sancionador per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària núm. 22/A-0871. 
(G0372022000205) 
 

6.7 Deixar sense efecte l’expedient sancionador per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicat en la relació núm. 11-
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NALEST06-22042073, de data 22 de juliol de 2022, que comença i finalitza per 
SVH2202095. (G0372022000223) 
 

6.8 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11-
NALEST06-22040964, de data 15 de juliol de 2022, que comença per 
SVH2201996 i finalitza per SVH2202033. (G0372022000211) 
 

6.9 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11-
NALEST05-22038851, de data 8 de juliol de 2022, que comença per 
SVH2201072 i finalitza per SVH2201981. (G0372022000193) 
 

6.10 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22037992 de data 24 de juny de 2022, iniciat i finalitzat 
per 2022000395, tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. (G0372022000185) 
 

6.11 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22038981 de data 2 de juliol de 2022, iniciat i finalitzat 
per SVH2200713, tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. (G0372022000186) 
 

6.12 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22040096 de data 8 de juliol de 2022, iniciat i finalitzat 
per SVH2201439, tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. (G0372022000194) 
 

6.13 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
SVH2200617. (G0372022000138) 
 

6.14 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 
SVH2201061. (G0372022000121) 
 

6.15 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en 
matèria de seguretat viària expedient número 2022001894. (G0372022000214) 

 
6.16 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en 

matèria de seguretat viària expedient número SVH2201292. 
(G0372022000215) 
 

6.17 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
68/2022 al senyor JMRR. (SC022022000068) 
 

6.18 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
88/2022 al senyor CGC. (SC022022000088) 
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6.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

90/2022 al senyor JPFC. (SC022022000090) 
 

6.20 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
91/2022 al senyor AML. (SC022022000091) 
 

6.21 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
110/2022 al senyor OVL. (SC022022000110) 
 

6.22 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
111/2022 al senyor HHB. (SC022022000111) 
 

6.23 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
117/2022 al senyor JMB. (SC022022000117) 
 

6.24 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
160/2022 al senyor DOM. (SC022022000160) 
 
7. CULTURA 
 

7.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 08 d’abril de 2022, sobre l’aprovació de la concessió dels premis del 
concurs de fotografia Francesc Siñol 2021-2022, novena edició. 
(SBV32021000005) 
 
8. COMERÇ 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Unió de 
Botiguers, que regula una subvenció nominativa, per al desenvolupament del 
programa de dinamització comercial 2022. (SBNO2022000028) 
 

8.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Sant Vicenç 
Suma, que regula una subvenció nominativa, per al desenvolupament del 
programa de dinamització comercial 2022. (SBNO2022000029) 
 

8.3 Aprovar les bases per a l’oferta pública de transmissió de dues 
autoritzacions per a la venda no sedentària al mercat de Sant Vicenç dels 
Horts. (ACME2022000010) 

 
8.4 Desestimar el recurs de reposició interposat per l’interessat GPCB en 

la convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l’any 2021. (OE022021000020) 
 

8.5 Desestimar el recurs de reposició interposat pel sol·licitant CCS en la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l’any 2021. (OE022021000214) 
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8.6 Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. MZ i aprovar la revocació 
parcial definitiva de la subvenció concedida al Sr. MZ en la convocatòria de 
subvencions per a la modernització i nova implantació d'establiments 
comercials i de serveis per a l’any 2021. (OE022021000003) 
 
9. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

9.1 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre de manament per l’adequació del 
mur de contenció de la finca situada al carrer Osca, núm. 2. (T2642022000021) 
 

9.2 Aprovar inicialment la modificació Estudi de Detall de Pla Ricard i 
deixar sense efecte l’aprovació inicial del Text Refós de l’Estudi de Detall de 
Pla Ricard. (T2162022000001) 
 
10. EMPRENEDORIA 
 

10.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de l’ajut o subvenció del Servei 
de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit del foment de la 
capacitació de les persones emprenedores i les empreses. (SBV42022000013) 
 
11. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

11.1 Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mitjançant la Resolució de la 
convocatòria de subvencions destinades a la realització del programa Treball i 
Formació 2017 – Línia PANP 6 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per 
a l’any 2017. (G0252017000032) 
 
12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

12.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 144/2022 a la senyora MMS. (SC022022000144) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 162/2022 al senyor JA. (SC022022000162) 

 
13. SALUT PÚBLICA 
 

13.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 75/2022 al senyor BTA. (SC022022000075) 
 

13.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 161/2022 al senyor JACT. (SC022022000161) 


