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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 de novembre 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 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002353 de 7 de novembre, 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a 
l’execució dels treballs a realitzar per a la renovació de xarxa d’aigua potable al 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer al T.M. de Sant Vicenç dels Horts. 
(CTME2022000066) 
 
COMERÇ 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002392 de data 9 de 
novembre, sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
dinamització de la campanya de Nadal: instal·lació i gestió d’una pista de gel i la 
projecció de l’acte d’encesa de llums de Nadal i espectacle de llums de Nadal a la 
façana de l’Ajuntament, Lots 1 i 2 (CTON2022000019) 
 
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-
22056059 de data 8 de novembre de 2022, que comença per SVH2203626 i 
finalitza per SVH2203668. (G0372022000384) 
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
22056404 de data 11 de novembre de 2022, que comença per 2022005038 i 
finalitza per 22/A-1445. (G0372022000388) 
 

3.3 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22054703 de data 28 d’octubre de 2022, iniciat per 
SVH2202054 i finalitzat per SVH2202511, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000369) 
 

3.4 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22055640 de data 5 de novembre de 2022, iniciat per 
SVH2202105 i finalitzat per SVH2202665, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000377) 
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3.5 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 

viària relació núm. 18-22055642 de data 5 de novembre de 2022, iniciat per 22/A-
0762 i finalitzat per 22/A-0866. (G0372022000376) 
 

3.6 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 21/A-0053. (G0372022000371) 
 

3.7 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1893. (G0372022000372) 
 

3.8 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 20/A-1876. (G0372022000373) 
 

3.9 Arxivar el procediment sancionador en matèria de seguretat viària núm. 
exp. 21/A-0316. (G0372022000374) 
 

3.10 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-0371. 
(G0372022000053) 
 

3.11 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022002462. 
(G0372022000366) 

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

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022001790. 
(G0372022000349) 
 

3.13 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022003896. 
(G0372022000367) 
 

3.14 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 212/2022 
al senyor KZ. (SC022022000212) 
 

3.15 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 213/2022 
al senyor MA. (SC022022000213) 
 

3.16 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 214/2022 
al senyor LRM. (SC022022000214) 
 

3.17 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 219/2022 
al senyor JMBS. (SC022022000219) 
 

3.18 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció de 
l'expedient sancionador núm. 145/2022 al senyor FJHS. (SC022022000145) 
 

3.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
159/2022 al menor AGR. (SC022022000159) 
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3.20 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

171/2022 al senyor AJCG. (SC022022000171) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Modificar les bases aprovades en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 28 d’octubre de 2022 per a la selecció definitiva mitjançant el sistema concurs 
oposició lliure de dues places de personal funcionari de l'escala d'administració 
especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà/ana AE de treballador/a social 
números de plaça 397 i 398 i la constitució d’una borsa de treball. 
(RH112022000032) 
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant 
el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de funcionari de l'escala 
d'administració especial, subescala tècnica, classe personal tècnic mitjà AE de 
participació ciutadana i convivència número de plaça 360, de la plantilla orgànica 
d’aquest Ajuntament. (RH112022000034) 

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

el sistema de concurs oposició lliure de dues places de l’escala d’administració 
general, subescala auxiliar número de places 33 i 366 enquadrades en el grup de 
classificació C, subgrup C2 de la plantilla orgànica de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament. (RH112022000038) 
 
5. EDUCACIÓ 
 

5.1 Aprovar la revocació definitiva de la subvenció concedida a les famílies 
en la convocatòria de subvencions d’ajuts a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts 
que portin a terme estudis postobligatoris i que es trobin en una situació 
socioeconòmica desfavorida que els dificulti la continuació de la formació per al 
curs 2021/2022. (SBV22021000003) 
 
6. SERVEIS SOCIALS 
 

6.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de prestacions econòmiques per despeses d’escolaritat curs 22-23. 
(SBV22022000001) 
 
7. JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS 
 

7.1 Aprovar el conveni col·laboració entre l’Associació Catalana Marroquí 
Vicentins i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts perquè l’associació pugui 
realitzar activitats de dinamització sociocultural a les instal·lacions de l’Equipament 
Cívic de La Guàrdia, cedint-ne l’ús dels espais i en els horaris indicats. 
(COVN2022000020) 
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8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

8.1 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 154/2022 a l'empresa AÏLLAMENTS JUSGON, SL. (SC022022000154) 
 

8.2 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’expedient de l’ordre la tala de tres pins 
per risc de caiguda, als propietaris de la parcel·la ubicada a la confluència dels 
carrers Garrofers, 15 amb c. Tremp. (T2642022000032) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 218/2022 al senyor CCR. (SC022022000218) 
 

9.2 Aprovar la imposició de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 142/2022 al senyor JMDM. (SC022022000142) 
 
10. HABITATGE SOCIAL 
 

10.1 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 9 de 
setembre de 2022, relatiu a l’aprovació del conveni de cessió d’ús dels dormitoris 2 
i 4 el l’habitatge compartit del c. Nou, 62 1r 1a, per un termini de sis mesos 
prorrogables, a la família Ullah-Hayat i aprovar la cessió d’ús privatiu temporal dels 
dormitoris 2 i 4 de l’habitatge compartit del c. Nou, 62 1r 1a, pel període de l’1 de 
setembre de 2022 a 31 de març de 2023, a favor de la senyora SH i família. 
(STHE2022000006) 
 

10.2 Aprovar la pròrroga del contracte de cessió d’ús de l’habitatge del c. 
Barbastre, 2 1r entre l’Ajuntament com a part CEDENT i la senyora CCG com a 
part CESSIONÀRIA, signat en data 30 d’octubre de 2020, per un termini d’un any 
més. (STHE2019000005) 
 

10.3 Aprovar la cessió d’ús privatiu temporal del dormitori 4 en l’habitatge 
compartit, de patrimoni municipal, al c. Nou 62 2n 2a, per un termini de sis mesos 
prorrogables, a favor de la senyora MB. (STHE2022000008) 
 
11. Proposicions urgents 
 

11.1 Aprovar l’adhesió a l’acord marc pel programa d’ajuts a les entitats que 
integren l’administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen 
part del fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials de l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya. (SC142022000019) 


