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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 d’octubre 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 
 
FEMINISME 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001736, de 26 de 
setembre, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor del 
servei per realitzar un estudi d'impacte de gènere als pressupostos municipals. 
(CTME2022000057) 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001761 de data 28 de 
setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament 
per la renovació dels jocs infantils instal·lats al parc ubicat al carrer Velázquez 
del barri de Sant Roc (CTON2022000013) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22049614 de data 27 de setembre de 2022, que comença per 22/A-
1240 i finalitza per 22/A-1254. (G0372022000326) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22050044 de data 30 de setembre de 2022, que comença per 
2022003763 i finalitza per 22/A-1271. (G0372022000328) 
 

3.3 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22049196 de data 23 de setembre de 2022, iniciat per 
22/A-0747 i finalitzat per SVH2202153, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000322) 
 

3.4 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
2022002993. (G0372022000307) 
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3.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
2022002660. (G0372022000276) 
 

3.6 Estimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors 
per infracció administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació 
núm. 11-NALEST05-22048934, de data 23 de setembre de 2022, que comença 
per SVH2201693 i finalitza per SVH2202209. (G0372022000323) 
 

3.7 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
SVH2202234. (G0372022000304) 

 
3.8 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
SVH2201806. (G0372022000248) 
 

3.9 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 
SVH2202172. (G0372022000279) 
 

3.10 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
128/2022 a la senyora NUB. (SC022022000128) 
 

3.11 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
129/2022 al menor CAR. (SC022022000129) 

 
3.12 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

131/2022 al menor OMV. (SC022022000131) 
 

3.13 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
136/2022 al senyor JGR. (SC022022000136) 
 

3.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
192/2022 a la senyora MMG. (SC022022000192) 
 

3.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
193/2022 al senyor ABG. (SC022022000193) 
 

3.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
194/2022 al senyor SEON. (SC022022000194) 
 

3.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
195/2022 al senyor FNG. (SC022022000195) 
 

3.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
196/2022 al senyor FNG. (SC022022000196) 
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4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria borsa de treball de personal 
tècnic de promoció econòmica. (RH112022000023) 
 

4.2 Aprovar les bases pel procés de selecció de persones participants en 
Programes de capacitació i Programes d’experienciació laboral lligats al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial 
i social: Projecte Treball als barris, d’acord amb la Resolució EMT/1908/2022 
(ref. BDNS 634314) i Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol modificada per l'ordre 
TSF/171/2020, de 7 d'octubre. (RH102022000004) 
 

4.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió temporal en 
comissió de serveis d’un lloc de treball de cap del departament de sistemes. 
(RH112022000030) 
 

4.4 Rectificació d'error material en les bases aprovades en l'acord de 
Junta de Govern Local de data 16 de setembre del 2022 per a la selecció 
definitiva mitjançant el concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana 
salut pública (núm. 213), de personal funcionari de carrera. (RH112022000024) 
 
5. CULTURA 
 

5.1 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de fotografia 
Francesc Siñol 2021-2022, desena edició. (SBV32022000003) 
 

5.2 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs del Festival 
Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón any 2022 - 2023, desena 
edició. (SBV32022000004) 
 

5.3 Aprovar el reintegrament de la bestreta percebuda de la subvenció 
en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, 
senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018, 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura, de la Generalitat de Catalunya. 
(SBV42022000040) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a les entitats 
Escola Joan Juncadella, Escola Sant Jordi i Escola Sant Antoni en la 
convocatòria de subvencions destinades a activitats i programes de caire social 
en l’àmbit d’educació per l’any 2020. (Curs 2019 – 2020). (SBV12020000003) 
 
7. ESPORTS 
 

7.1 Aprovar la resolució provisional de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions en l’àmbit d’esports per a l'any 2022. 
(SBV12022000001) 
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8. FEMINISME 
 

8.1 Aprovar l’acceptació de subvenció de la Federación Española de 
Municipios y Provincias per la convocatòria d’ajudes a entitats locals 2022, per 
a la promoció de programes esportius per la reducció de la desigualtat, per fer 
front a les despeses de la CaCo de 2022. (SBV42022000022) 
 
9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME 
 

9.1 Aprovar les bases i la convocatòria de la 2a edició dels premis 
Santvicard per a l'any 2022. (BAPC2022000006) 
 
10. INDÚSTRIA 
 

10.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació parcial de part de la 
subvenció concedida a l’empresa Ital Or Sant Vicenç dels Horts en la 
convocatòria de subvencions pel foment de la contractació de persones 
desocupades de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2020. (SBOR2020000001) 

 
11. COMERÇ 
 

11.1 Declarar desert l’expedient d'oferta pública de transmissió de dues 
autoritzacions per a la venda no sedentària al mercat de Sant Vicenç dels 
Horts. (ACME2022000010) 
 
12. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

12.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 29 de juliol de 2022, sobre l’aprovació inicial de 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) 
 
13. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

13.1 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 70/2021 al senyor FRM. (SC022021000070) 
 

13.2 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 85/2021 al senyor FRS. (SC022021000085) 
 
14. SALUT PÚBLICA 
 

14.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 96/2022 al senyor MMTA. (SC022022000096) 
 

14.2 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 45/2021 a la senyora JIP. (SC022021000045) 
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14.3 Aprovar la prescripció, arxiu i caducitat de l'expedient sancionador 

pel procediment ordinari núm. 59/2021 al senyor AZT. (SC022021000059) 
 

14.4 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador 
pel procediment ordinari núm. 61/2021 a la senyora LAV. (SC022021000061) 

 
14.5 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient per ordenar a un 

establiment ordenar a un establiment de restaurant més gelateria a l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2022000014) 
 

14.6 Aprovar la imposició d’una multa coercitiva per incompliment de 
l’expedient d’ordre d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de 
l’edifici ubicat al carrer Olot, núm. 7, per què prenguin les mesures adients per 
la higienització de la cambra soterrani. (T2642021000042) 

 
14.7 Aprovar la imposició d’una multa coercitiva per incompliment de 

l’expedient d’ordre d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de 
l’edifici ubicat al carrer Pirineus, núm. 1, per què prenguin les mesures adients 
per la higienització de la cambra soterrani. (T2642021000048) 
 

14.8 Aprovar la imposició d’una multa coercitiva per incompliment de 
l’expedient d’ordre d’execució per requerir a la comunitat de propietaris de 
l’edifici ubicat al carrer Provença, núm. 1, per què prenguin les mesures adients 
per la higienització de la cambra soterrani. (T2642021000053) 
 
15. HABITATGE SOCIAL 

 
15.1 Aprovar la pròrroga per un any més del contracte d’arrendament de 

l’habitatge del c. Barbastre, 2 1r de Sant Vicenç dels Horts, signat en data 
30.10.2020, mantenint vigent la resta de pactes i acords establerts en el mateix. 
(SC112020000001) 
 
16. Proposicions urgents 
 

16.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l'Institut Català Internacional per la Pau, per acollir 
temporalment l'exposició "Cara a cara amb les violències: relats de resiliència a 
Centreamèrica". 
(COVN2022000023) 


