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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 14 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 
 
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001784 de data 30 de 
setembre, sobre l’aprovació la pròrroga del contracte del servei de l’operador local 
deixalleria municipal Cal Boter. (CTON2020000005) 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001778 de data 30 de 
setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment preventiu i correctiu a les instal·lacions d’extinció d’incendis i altres 
sistemes de seguretat contra el foc dels edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament (CTON2022000010) 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001790 de data 3 d’octubre, 
sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte dels treballs de moviments de 
terres i obra civil mitjançant maquinaria (CTON2022000016) 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 

2.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001780 de data 30 de 
setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de suport 
tècnic per a la realització de proves psicotècniques i entrevistes competencials dels 
processos selectius i de suport tècnic per a l’avaluació psicològica per a la tinença i 
ús d’armes de foc dels membres de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, Lots 1 i 2. (CTON 2022000003) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.5 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001803, de 3 d’octubre, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres de la reforma 
de l'habitatge municipal situat al C/Llobregat, número 26, escala A, baixos 2A. 
(CTME2022000056) 
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3.ALCALDIA 
 

3.1 Aprovar l’acta de reversió a subscriure amb l’Institut Català del Sòl, per 
la que es fa efectiva la reincorporació al patrimoni municipal de finca núm. 16.569, 
inscrita en el Registre de Sant Vicenç dels Horts núm. 1. (M1252013000034) 
 
4.SEGURETAT CIUTADANA 
 
 

4.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22050351 de data 1 d’octubre de 2022, iniciat i finalitzat per 
22/A-0397. (G0372022000329) 
 

4.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22050818 de data 4 d’octubre de 2022, que comença per 22/A-1296 i finalitza per 
22/A-1301. (G0372022000339) 
 

4.3 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22051189 de data 7 d’octubre de 2022, que comença per 2022004015 i finalitza 
per 22/A-1306. (G0372022000341) 

 
4.4 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 

viària relació núm. 14-22050352 de data 1 d’octubre de 2022, iniciat per 22/A-0768 
i finalitzat per SVH2202289, tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. (G0372022000330) 

 
4.5 Estimar les al·legacions presentades envers la taxa per retirada i dipòsit 

del vehicle 0982-JYW de data 23 de gener de 2022. (G0372022000305) 
 

4.6 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2201002. 
(G0372022000260) 
 

4.7 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2202464. 
(G0372022000270) 
 

4.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2202812. 
(G0372022000315) 
 

4.9 Desestimar les al·legacions presentades en els expedients 
sancionadors per infracció administrativa en matèria de seguretat viària indicats en 
la relació núm. 11-NALEST07-22048933, de data 23 de setembre de 2022, que 
comença i finalitza per SVH2202448. (G0372022000324) 
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4.10 Desestimar el recurs de reposició presentat en l’expedient sancionador 
per infracció administrativa en matèria de seguretat viària indicat en la relació núm. 
21-NEP00011-22050093, de data 1 d’octubre de 2022, que comença i finalitza per 
SVH2200836. (G0372022000164) 
 

4.11 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2202781. 
(G0372022000313) 
 

4.12 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2200000044. 
(G0372022000314) 
 

4.13 Desestimar les al·legacions presentades envers la taxa per retirada i 
dipòsit del vehicle 2527-GHR de data 14 d’agost de 2022. (G0372022000290) 
 

4.14 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1021. 
(G0372022000312) 
 

4.15 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022002356. 
(G0372022000269) 

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

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2202407. 
(G0372022000311) 
 

4.17 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2202749. 
(G0372022000308) 
 

4.18 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2200926. 
(G0372022000230) 
 

4.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
130/2022 al menor EEA. (SC022022000130) 
 

4.20 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 197/2022 
al senyor RMM. (SC022022000197) 
 

4.21 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 199/2022 
al menor KE. (SC022022000199) 
 
5.RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de data 
27 de maig de 2022, sobre l’aprovació de de l’Oferta pública d’Ocupació d’aquesta 
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corporació per a l’exercici 2022 i rectificada per error material en Junta de Govern 
Local de data 22 de juliol de 2022. (N4162022000001) 
 

5.2 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern local de data 
7 d’octubre de 2022, sobre l’aprovació de 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) 
 
6.SERVEIS SOCIALS 
 
 

6.1 Aprovar la resolució definitiva de les subvencions i prestacions 
econòmiques per casals d’estiu per a l’any 2022 atorgades provisionalment per 
acord de Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2022. 
(SBV22022000001) 

 
7.CULTURA 
 

7.1 Aprovar la cessió d'ús i el conveni de col·laboració entre l’Associació 
Col·lectiu d’Artistes Vicentins i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts perquè 
l’associació pugui realitzar activitats de dinamització sociocultural a les 
instal·lacions del Centre Cívic de La Guàrdia, cedint-ne l’ús dels espais i en els 
horaris indicats. (COVN2022000018) 

 
7.2 Aprovar la cessió d'us i el conveni de col·laboració entre el Bonsai Club 

Sant Vicenç i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts perquè l’associació pugui 
realitzar activitats de dinamització sociocultural a les instal·lacions del Centre Cívic 
de La Guàrdia, cedint-ne l’ús dels espais i en els horaris indicats. 
(COVN2022000019) 
 

7.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Comissió Organitzadora de 
la Cavalcada de Reis, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la 
Cultura per a la realització de les activitats relacionades amb la festivitat de Reis 
per l’any 2023. (SBNO2022000044) 
 
8.COMERÇ 
 
 

8.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en la prestació de serveis 
d'assistència tècnica en l'àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible 
a les administracions locals per a l'impuls socioeconòmic, el desplegament de 
l'estratègia comarcal i la reactivació. (COVN2022000021) 
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9.EMPRENEDORIA 
 

9.1 Resoldre amb caràcter provisional les subvencions de conformitat a les 
bases de 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 al teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts - Línia Emprèn i Innova en 
Femení (AMB), per a l'any 2022 (SBOR2022000006) 
 

9.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2022 de les subvencions destinades a finançar activitats comercials que hagin 
estat obertes per dones emprenedores de gener a agost de 2022, per pal·liar 
l’impacte de la crisi vinculada a la Covid al teixit comercial de Sant Vicenç dels 
Horts - Línia Emprèn i Innova en Femení (AMB). (SBOR2022000009) 
 
10.URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

 
10.1 Tancar i arxivar l’expedient d'ordre de manament per a l’adopció de 

mesures urgents fins l’execució de l’enderroc requerit dins l’expedient 3/2016 OMA 
(T2432016000026). Mur de contenció amb deficiències constructives que 
impliquen perill per a la via pública al carrer Sant Joan, 6 cantonada amb carrer 
Masia de Can Coll. (T2642022000036)  
 

10.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i la Diputació de Barcelona per a les obres del Projecte constructiu 
“Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del 
pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts.” (CVIA2022000008) 
 
11.MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

11.1 Aprovar l'acceptació de la concessió de subvenció a l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, en el marc del fons de prestació "Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals" del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2022 (PPI 2023). (SBV42022000042) 


