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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de setembre 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. 2022LLDR001325, de 21 de juliol, sobre 
la l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a 
l’actuació musical "Doctor Prats" el proper 23 de juliol de 2022, dins dels actes de 
la Festa Major d'Estiu 2022. (CTME2022000047) 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001326, de 21 de juliol sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l’actuació musical SABOR DE GRACIA, el dia 23 de juliol de 2022, actes de Festa 
Major d'Estiu 2022. (CTME2022000048) 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001327, de 21 de juliol sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
l’actuació de “El Sevilla”, amb un monòleg, el proper 24 de juliol de 2022, en el 
marc dels actes de la Festa Major d’Estiu 2022. (CTME2022000050) 
 
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

2.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001372, de 28 de juliol sobre 
l'adjudicació del contracte menor de serveis dels treballs de desbrossament de 5 
finques i espais marginals de propietat municipal. (CTME2022000044) 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

2.5 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001351, de 27 de 
juliol, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns del 
Grup Llinàs, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit per al 
reconeixement, promoció i suport a l’Associacionisme per l’any 2022. 
(SBNO2022000031) 
 

2.6 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001357, de 27 de 
juliol, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns de 
Can Costa, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit per al 
reconeixement, promoció i suport a l’Associacionisme per l’any 2022. 
(SBNO2022000033) 
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SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.7 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001411, de 4 
d’agost, sobre l’aprovació de l’exercici del dret d’opció de compra en la 
contractació de subministrament d’un vehicle 4x4 híbrid per serveis policials, 
Toyota Rav4 2.5l 2wd advance 145kw (197 cv) 5p automàtic, modalitat 
d’arrendament amb opció de compra. (G0372018000127) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.8 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001328, de 21 de juliol sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut, de les obres de peatonalització 
dels carrers del centre (Barcelona, Rafael Casanova i Riu). Fase 1, a Sant Vicenç 
dels Horts. (CTME2022000036) 
 

2.9 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001354, de 27 de juliol sobre 
l'adjudicació de la contractació de l’obra de canvi de pavimentació de les voreres 
d’un tram del carrer Jacint Verdaguer, de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTON2022000014) 
 

2.10 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001450, de 18 d’agost sobre 
l'adjudicació de la contractació de les obres de reparació i manteniment de 
l'aglomerat asfàltic, fase 1, de Sant Vicenç dels Horts. (CTON2021000043) 

 
2.11 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001457, de 22 d’agost sobre 

l’adjudicació de la contractació de les obres de reurbanització del carrer Comerç 
(entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà) i carrer Doctor Fleming (entre els 
carrers Barcelona i Comerç), de Sant Vicenç dels Horts. (CTON2022000015) 
 

2.12 Donar compte de la suspensió de la tramitació del procediment 
d’adjudicació del contracte del subministrament del mobiliari, senyalització i 
audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virginia Amposta; Lot 4. Butaques 
retràctils. (CTOH2021000005) 
 
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 de caire social en 
l’àmbit d’esports 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-
22044342 de data 23 d’agost de 2022, que comença per 22/A-1109 i finalitza per 
22/A-1139. (G0372022000275) 
 

4.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
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22044528 de data 26 d’agost de 2022, que comença per 22/A-1147 i finalitza per 
22/A-1145. (G0372022000280) 
 

4.3 Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària expedient número 22/A-0871. (G0372022000217) 
 

4.4 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2021003707. 
(G0372022000196) 
 

4.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2021004087. 
(G0372022000051) 
 

4.6 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0370. 
(G0372022000104) 

 
4.7 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200820. 
(G0372022000177) 
 

4.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200817. 
(G0372022000159) 
 

4.9 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200743. 
(G0372022000125) 
 

4.10 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0484. 
(G0372022000178) 
 

4.11 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-1504. (G0372022000208) 
 

4.12 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 20/A-1232. (G0372022000212) 
 

4.13 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22043354 de data 29 de juliol de 2022, iniciat per 
SVH2201921 i finalitzat per SVH2201949, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000228) 
 

4.14 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
64/2022 al menor ISR. (SC022022000064) 
 

4.15 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
112/2022 a la senyora SCR. (SC022022000112) 
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4.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 164/2022 

al senyor FSR. (SC022022000164) 
 

4.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 165/2022 
a la senyora KLMS. (SC022022000165) 
 

4.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 166/2022 
al senyor JMRR. (SC022022000166) 
 

4.19 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 167/2022 
al senyor RAV. (SC022022000167) 

 
4.20 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 168/2022 

a la menor JNR. (SC022022000168) 
 

4.21 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 169/2022 
al senyor EMG. (SC022022000169) 
 

4.22 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 170/2022 
al senyor EMG. (SC022022000170) 
 

4.23 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022000471. 
(G0372022000102) 
 

4.24 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0123. 
(G0372022000162) 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Declarar desert el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de 
treball de tècnics/ques superiors en dret. (RH112022000002) 
 

5.2 Aprovar l’adscripció en comissió de serveis a la senyora IBR de caràcter 
voluntari, per a la provisió temporal del lloc de treball núm. 133, de funcionària de 
carrera d’aquest Ajuntament, pertanyent al subgrup A2, escala d’administració 
especial, subescala tècnica, com a cap del departament de Serveis Socials. 
(RH152022000006) 
 

5.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 
el sistema de concurs oposició, d'una plaça d’inspector/a de la policia local a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (RH112022000020) 

 
5.4 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 

el sistema de concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça amb la categoria 
de tècnic/a auxiliar (número 169) de sistemes de la plantilla de personal laboral fix. 
(RH112022000022) 
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6. SERVEIS SOCIALS 
 

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja, que regula una 
subvenció nominativa, per realitzar actes dins de l’àmbit dels serveis socials bàsics 
i serveis preventius per l’any 2022. (SBNO2022000023) 
 
7. COMERÇ 
 

7.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació total de la subvenció 
concedida al senyor DBG en la convocatòria de subvencions per a la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis per a l’any 
2020. (OE022020000023) 
 

7.2 Aprovar l’inici del procediment de revocació total de la subvenció 
concedida al senyor JCGG en la convocatòria de subvencions per a la 
modernització i nova implantació d’establiments comercials i de serveis per a l’any 
2020. (OE022020000059) 
 

7.3 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció 
concedida a CDV en la convocatòria de subvencions per a la modernització i nova 
implantació d’establiments comercials i de serveis per a l’any 2020. 
(OE022020000063) 
 

7.4 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció 
concedida a EAP en la convocatòria de subvencions per 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 de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. 
(OE022020000144) 
 

7.5 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció 
concedida a RMGD en la convocatòria de subvencions per 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 de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2020. 
(OE022020000166) 
 

7.6 Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor AB en la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l’any 2021. (OE022021000069) 
 

7.7 Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora AMFM 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. (SBOR2021000007) 
 

7.8 Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora GIF en la 
convocatòria de subvencions per a la modernització i nova implantació 
d’establiments comercials i de serveis, per a l’any 2021. (OE022021000011) 
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8. SALUT PÚBLICA 
 

8.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 163/2022 al senyor PRM. (SC022022000163) 
 

8.2 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 47/2022 al senyor ABP. (SC022022000047) 
 

8.3 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 51/2022 a la senyora JMFG. (SC022022000051) 
 

8.4 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 77/2022 al senyor JPM. (SC022022000077) 
 
9. HABITATGE SOCIAL 
 

9.1 Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús privatiu i temporal del Dormitori 3 
de l’habitatge del c. Nou 62 2n 1a, a la família T-S, per un període 6 mesos més, i 
aprovar l’addenda al conveni de cessió vigent per fer constar en la clàusula 2a la 
diferència entre la renda de lloguer ajustada i la renda de lloguer objectiva. 
(STHE2021000010) 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal dels dormitoris 3 i 4 en 
l’habitatge del c. Nou 62 1r, 2a, als germans MA i JLVG, per un període de sis 
mesos prorrogables, per garantir el reallotjament provisional mentre no es disposa 
del seu habitatge que constitueix la residència permanent, i es pugui procedir al 
reallotjament definitiu, subjecte a les condicions que conté el conveni adjunt, el 
Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per a emergències econòmiques i 
socials, i altre normativa concordant. 

 
10.2 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 2 en l’habitatge 

del c. Nou 62 2n 2a, el senyor AEA, per un període de sis mesos prorrogables, per 
garantir el reallotjament provisional mentre no es disposa del seu habitatge que 
constitueix la residència permanent, i es pugui procedir al reallotjament definitiu, 
subjecte a les condicions que conté el conveni adjunt, el Reglament municipal 
d’adjudicació d’habitatges per a emergències econòmiques i socials, i altre 
normativa concordant. 

 
10.3 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal en l’habitatge de l’Av. 

Ferrocarril 59-61 1r 1a, a la família R-R, per un període de sis mesos prorrogables, 
per garantir el reallotjament provisional mentre no es disposa del seu habitatge que 
constitueix la residència permanent, i es pugui procedir al reallotjament definitiu, 
subjecte a les condicions que conté el conveni adjunt, el  Reglament municipal 
d’adjudicació d’habitatges per a emergències econòmiques i socials, i altre 
normativa concordant. 
 


