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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 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 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001559, de 7 de setembre 
sobre l’aprovació de la pròrroga dels Lots 1, 3 i 4 del contracte del servei de 
coordinació i impartició de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTON2021000014) 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

3.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions en l’àmbit de gent gran, justícia global i drets civils 
per a l'any 2022. (SBV12022000007) 
 
 
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-
22046295 de data 6 de setembre de 2022, que comença per 22/A-1175 i finalitza 
per 22/A-1173. (G0372022000293) 

 
4.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 

annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22046619 de data 9 de setembre de 2022, que comença per 2022003093 i finalitza 
per 22/A-1185. (G0372022000294) 
 

4.3 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2201017. 
(G0372022000237) 
 

4.4 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200875. 
(G0372022000238) 
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4.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200666. 
(G0372022000246) 

4.6 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200834. 
(G0372022000233) 
 

4.7 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2201321. 
(G0372022000235) 
 

4.8 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2201571. 
(G0372022000236) 
 

4.9 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200840. 
(G0372022000240) 
 

4.10 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-1337. (G0372022000242) 
 

4.11 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-0508. (G0372022000252) 
 

4.12 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-1049. (G0372022000250) 
 

4.13 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 177/2022 
al senyor JMRR. (SC022022000177) 

 
4.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 178/2022 

al senyor JMRR. (SC022022000178) 
 

4.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 179/2022 
al senyor HB. (SC022022000179) 
 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 
el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal funcionari de l'escala 
d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà/ana AE de salut 
pública (núm. 213) de personal funcionari de carrera. (RH112022000024) 
 

5.2 Aprovar les bases i la convocatòria per portar a terme un procés de 
selecció per a la contractació en la modalitat temporal de relleu, d’una persona 
jubilada parcial, en la categoria d’administratiu/va, enquadrada en el grup de 
classificació C1. (RH112022000026) 
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6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació en la convocatòria de 
subvencions que portin a terme estudis postobligatoris durant el curs 2021/2022. 
(SBV22021000003) 
 
 
7. ESPORTS 

 
7.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts i, l’Associació de Futbol Sant Vicenç del Horts que regula una subvenció 
nominativa, dins de l'àmbit de l'esport per donar continuïtat al projecte d’unificació 
dels clubs de futbol de Sant Vicenç dels Horts per l’any 2022. (SBNO2022000039) 
 
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

8.1 Aprovar el conveni Marc de col·laboració entre LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de 
Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Gavà, Martorell, Pallejà, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans per a la prevenció 
d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. 
(CVIA2022000007) 

 
8.2 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 

procediment ordinari núm. 7/2021 al senyor JLP. (SC022021000007) 
 

8.3 Aprovar la prescripció, caducitat i l'arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 9/2021 al senyor SCN. (SC022021000009) 
 

8.4 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 14/2021 a l'empresa Primitiva Barba, SL. 
(SC022021000014) 
 

8.5 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l’expedient sancionador núm. 
17/2021 a la senyora ZCT. (SC022021000017) 
 

8.6 Aprovar la liquidació recollides selectives sistemes integrats de gestió 
de residus municipals: recollida de paper i cartró, envasos i vidre de gener a maig 
de 2022, plusos variable i fix envasos 2021, RAEE 1r trimestre 2022 i recollida de 
piles i bateries 2021. (MALQ2022000002) 
 

8.7 Aprovar el tancament i l'arxiu de l’expedient de l’ordre d’execució per la 
reparació de l’escomesa del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de 
Sant Antoni, núm. 65. (T2642021000036) 
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8.8 Aprovar el tancament i l'arxiu de l’expedient de l’ordre d’execució per la 
reparació de l’escomesa del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de 
Sant Antoni, núm. 63. (T2642022000003) 
 

8.9 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient de l’ordre d’execució per la 
reparació de l’escomesa del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de 
Sant Antoni, 67. (T2642022000004) 
 

8.10 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient de l’ordre d’execució per la 
reparació de l’escomesa del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de 
Sant Antoni, 69. (T2642022000005) 
 

8.11 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient de l'ordre d’execució per la 
reparació de l’escomesa del clavegueram de la parcel·la ubicada a l’Av. Central de 
Sant Antoni, núm. 71. (T2642022000006) 
 

8.12 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 
d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer 
Pirineus, núm. 5, per què prenguin les mesures adients de desratització, 
desinsectació i higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000050) 
 

8.13 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 
d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer La 
Corunya, núm. 27, per què prenguin les mesures adients de desratització, 
desinsectació i higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000047) 

 
8.14 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 

d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer 
Pirineus, 9, per què prenguin les mesures adients de desratització, desinsectació i 
higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000052) 
 

8.15 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 
d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer de 
La Corunya, núm. 21, per què prenguin les mesures adients de desratització, 
desinsectació i higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000044) 
 

8.16 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 
d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer Olot, 
núm. 9, per què prenguin les mesures adients de desratització, desinsectació i 
higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000043) 
 

8.17 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient corresponent a l'ordre de 
d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer Olot, 
núm. 5, per què prenguin les mesures adients de desratització, desinsectació i 
higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000041) 
 

8.18 Aprovar el tancament i l'arxiu corresponent a l'expedient de l'ordre de 
d’execució requerir a la comunitat de propietaris de l‘edifici ubicat al carrer de la 
Corunya, núm. 23, per què prenguin les mesures adients de desratització, 
desinsectació i higienització de la cambra del soterrani. (T2642021000045) 
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9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 94/2022 al senyor RMB. (SC022022000094) 
 

9.2 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 8/2021, al senyor JSGR. (SC022021000008) 
 

9.3 Iniciar l’expedient per ordenar a un establiment de forn de restaurant a 
l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2022000015) 

 
9.4 Aprovar el tancament i l'arxiu corresponent a l'expedient per ordenar a 

un establiment de bar – restaurant, l’adopció de mesures correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2022000006) 
 

9.5 Aprovar el tancament i l'arxiu corresponent a l'expedient per ordenar a 
un establiment de forn de pa amb degustació i cocció de productes semielaborats, 
a l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i 
sanitàries. (SOMC2022000010) 
 

9.6 Aprovar el tancament i l'arxiu corresponent a l'expedient per ordenar a 
un establiment de rostisseria i menjars preparats a l’adopció de mesures 
correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (SOMC2022000013) 
 

9.7 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 102/2022 al senyor DMV. (SC022022000102) 
 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Resolució parcial i provisional de la convocatòria de subvencions i 
prestacions econòmiques per casals d'estiu per a l’any 2022 i  aprovar la resolució 
definitiva a les subvencions i prestacions econòmiques atorgades per acord de la 
Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2022. (SBV22022000001) 
 


