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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 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 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 

 
2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001642 de data 15 de 

setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte menor amb publicitat 
d’obra de reparació de la rampa del carrer de les Flors amb carrer Pi i Molist. 
(CTME2022000052) 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001679 de data 20 de 
setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les portes automàtiques dels edificis 
municipals (CTON2022000007) 
 
MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001688 de data 20 de 
setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de 
manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions de semaforització i 
pilones automàtiques. (CTON2021000031) 
 
PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 

2.4 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001686 de data 20 
de setembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per a la 
gestió de servei de pla de desenvolupament comunitari Implica’t per Sant Josep. 
(CTON2022000004) 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Declarar desert el procés de selecció definitiva mitjançant el sistema 
concurs oposició lliure d'una plaça de l'escala d'administració especial, subescala 
tècnica, classe tècnic/a mitjà/ana AE, número plaça núm. 9 de mobilitat i transport 
públic, de personal funcionari de carrera. (RH112021000038) 
 
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-
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22048498 de data 20 de setembre de 2022, que comença per 22/A-1221 i finalitza 
per 22/A-1209. (G0372022000309) 
 

4.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22048898 de data 23 de setembre de 2022, que comença per 2022003547 i 
finalitza per 22/A-1239. (G0372022000321) 
 

4.3 Estimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors 
per infracció administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació 
núm. 11-NALEST05-22047749, de data 16 de setembre de de 2022, que comença 
i finalitza per SVH2201577. (G0372022000302) 
 

4.4 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11-
NALEST05-22046650, de data 9 de setembre de de 2022, que comença i finalitza 
per SVH2202101. (G0372022000296) 
 

4.5 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11-
NALEST06-22046649, de data 9 de setembre de de 2022, que comença i finalitza 
per SVH2201513. (G0372022000295) 

 
4.6 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 

viària relació núm. 14-22045886 de data 2 de setembre de 2022, iniciat per 
SVH2201181 i finalitzat per SVH2201770, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000297) 
 

4.7 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22046915 de data 9 de setembre de 2022, iniciat per 
SVH2200670 i finalitzat per SVH2201973, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000298) 
 

4.8 Arxiu i incoació de l’expedient sancionador en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22047997 de data 16 de setembre de 2022, iniciat per 22/A-
0666 i finalitzat per SVH2201992, tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. (G0372022000303) 
 

4.9 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 21/A-0640. (G0372022000213) 
 

4.10 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-0918. (G0372022000251) 
 

4.11 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-0664. (G0372022000244) 

 
4.12 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 

núm. exp. 21/A-0573. (G0372022000243) 
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4.13 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-0765. (G0372022000241) 
 

4.14 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària 
núm. exp. 21/A-0229. (G0372022000245) 
 

4.15 Rectificació d’error material en el acord de Junta de Govern Local, de 
data 16 de setembre de 2022, d’aprovar la incoació de l’expedient sancionador 
núm. 177/2022 al senyor JMRR. (SC022022000177) 
 

4.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 180/2022 
al senyor JACC. (SC022022000180) 
 

4.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 181/2022 
al senyor JACC. (SC022022000181) 
 

4.18 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 182/2022 
al senyor JMRR. (SC022022000182) 

 
4.19 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 183/2022 

al senyor JMRR. (SC022022000183) 
 

4.20 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 184/2022 
al senyor AMM. (SC022022000184) 
 

4.21 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 185/2022 
al senyor AMM. (SC022022000185) 
 

4.22 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 186/2022 
al senyor JPP. (SC022022000186) 
 

4.23 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 190/2022 
al senyor AL. (SC022022000190) 
 

4.24 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 191/2022 
al senyor MPAN. (SC022022000191) 
 
5. IMATGE I COMUNICACIÓ 
 

5.1 Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i els voluntaris per a l’elaboració de programes radiofònics, per a la 
temporada 2022/2023. (COVN2022000022) 
 
6. CULTURA 
 

6.1 Modificar l’apartat Sisè. Jurat de les Bases de la convocatòria del VII 
Premi de poesia Narcís Lunes i Boloix 2022. (SBV32022000002) 
 

6.2 Acceptar la renúncia de part de la subvenció nominativa concedida a 
l’entitat la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis, dins de l'àmbit de la 
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Cultura per a la realització de les activitats relacionades amb la festivitat de Reis 
per l’any 2022. (SBNO2021000037) 
 
7. JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS 
 

7.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 
2022 de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment 
i difusió de Informar sobre la necessitat d’iniciar un procediment de convocatòria i 
concessió de subvencions destinades a projectes socials de voluntariat juvenil (de 
16 a 30 anys, ambdós inclosos) de les entitats de la Taula de la Solidaritat de Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12022000004)  

 
7.2 Aprovar la renúncia a la subvenció atorgada per la Direcció General de 

Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya en el marc de 
finançar la prestació del servei de primera acollida a persones desplaçades de 
forma forçosa, així com al reforç dels SIAD. (SBV42022000034)  
 

7.3 Aprovar el conveni de col·laboració amb Fundació Taller de Solidaritat, 
que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de la solidaritat i la 
cooperació per a l'any 2022. (SBNO2022000040) 
 
8. SERVEIS SOCIALS 
 

8.1 Aprovar l’ampliació del termini de justificació de l’apartat 21.2. i 21.5 
Casals d’Estiu, de les bases reguladores específiques per l’any 2022 de 
subvencions i prestacions econòmiques mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva amb finalitat de caràcter social per a menjador escolar, despeses 
d'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu en el municipi Sant Vicenç 
dels Horts, pel curs 2022-2023. (SBV2202200001) 
 
9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME 
 

9.1 Aprovar les bases reguladores de la quarta edició dels reconeixements 
“Fava de Cacau 2023” a les 50 millors pastisseries de Catalunya, en l'àmbit de la 
6a Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts. 
(BAPC2022000005) 
 
10. PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

10.1 Aprovar el reintegrament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) degut a una renúncia parcial de la subvenció destinada a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya (“Joves en Pràctiques”), per a l’any 2021. 
(SBV42021000016) 
 
11. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

11.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 187/2022 al senyor ACG. (SC022022000187) 
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11.2 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 32/2021 al senyor KH. (SC022021000032)  
 

11.3 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l’expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 33/2021 al senyor AK. (SC022021000033) 
 

11.4 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 35/2021 al senyor RJCV. (SC022021000035) 
 

11.5 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 36/2021 a la senyora AAM. (SC022021000036) 
 

11.6 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 37/2021 a l'empresa CONSTRUCCIONES Y 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS SA/CYDESA. (SC022021000037) 
 
12. SALUT PÚBLICA 
 

12.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 188/2022 al senyor GNC. (SC022022000188) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 189/2022 al senyor JAAV. (SC022022000189) 
 

12.3 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 104/2022 al senyor JSA. (SC022022000104) 
 
13. HABITATGE SOCIAL 
 

13.1 Aprovar la renúncia i resolució del conveni de cessió d’ús temporal del 
dormitori 2 de l’habitatge compartit situat al carrer Nou, 62, 1r 2a entre la Sra. CA i 
l’Ajuntament. (STHE2019000003) 
 

13.2 Aprovar la renúncia i resolució del conveni signat en data 12 de juliol 
de per la cessió d’ús temporal del dormitori 4 de l’habitatge del c. Nou 62 1r 2a, a 
la família de la senyora LMAA. (STHE2021000009) 


