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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de desembre 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 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002532, de 25 de novembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de servei de 
lloguer, mitjançant renting, d’un vehicle policial amb kit de detinguts. 
(CTME2022000071) 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002596, de 30 de novembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
subministrament i instal·lació de kit de pressurització per a via d’evacuació al 
Centre Cultural i Cívic Virginia Amposta. (CTME2022000073) 
 
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-
22060044 de data 5 de desembre de 2022, que comença per 2022005946 i 
finalitza per SVH2203927. (G0372022000424) 
 
3.2 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador d’infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1430. 
(G0372022000392) 
 

3.3 Estimar les al·legacions presentades envers la taxa per retirada i dipòsit 
del vehicle 8628-KZY de data 2 de novembre de 2022. (G0372022000405) 
 

3.4 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022004586. 
(G0372022000402) 
 

3.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203676. 
(G0372022000404) 
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3.6 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022004455. 
(G0372022000408) 
 

3.7 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203465. 
(G0372022000409) 
 

3.8 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1193. 
(G0372022000403) 
 

3.9 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203396. 
(G0372022000406) 
 

3.10 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1496. 
(G0372022000411) 

 
3.11 Desestimar el recurs de reposició presentat a l’expedient sancionador 

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 
2022000471. (G0372022000102) 

 
3.12 Desestimar el recurs de reposició presentat envers la taxa per retirada 

i dipòsit del vehicle amb matrícula 2527-GHR de data 14 d'agost de 2022. 
(G0372022000290) 
 

3.13 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22059028 de data 25 de novembre de 2022, iniciat per 
2200000008 i finalitzat per 22/A-1012. (G0372022000414) 
 

3.14 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
164/2022 al senyor FSR. (SC022022000164) 
 

3.15 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
166/2022 al senyor JMRR. (SC022022000166) 
 

3.16 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
176/2022 al senyor JMRR. (SC022022000176) 
 

3.17 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
180/2022 al senyor JACC. (SC022022000180) 
 

3.18 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
181/2022 al senyor JACC. (SC022022000181) 
 

3.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
186/2022 al senyor JPP. (SC022022000186) 
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3.20 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
190/2022 al senyor AL. (SC022022000190) 
 

3.21 Declarar la caducitat de l’expedient sancionador 2020003190 per 
infracció de l’article 38.01 de la Ordenança Municipal de Circulació. 
(G0372022000410) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció definitiva de tres places d'oficial de primera de la brigada 
municipal, les números 129, 136 i 355, de la plantilla orgànica de personal laboral 
fix. (RH112022000039) 
 

4.2 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció d’una plaça de personal auxiliar administratiu, la número 260, de 
la plantilla orgànica de personal laboral fix. (RH112022000040) 

 
 4.3 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs 

lliure per a la selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar, la número 167, de la plantilla 
orgànica de personal laboral fix. (RH112022000041) 
 

4.4 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció d’una plaça d'educador/a social, la número 189, de la plantilla 
orgànica de personal laboral fix. (RH112022000042) 
 

4.5 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció de tres places de consergeria, les números 104, 107 i 109, de la 
plantilla orgànica de personal laboral fix. (RH112022000043) 
 

4.6 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció de tres places d’operaris de neteja, les números 155, 156 i 159, 
de la plantilla orgànica de personal laboral fix. (RH112022000044) 
 

4.7 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional mitjançant concurs lliure 
per a la selecció definitiva de dues places de personal administratiu, les números 
180 i 219, de la plantilla orgànica de personal laboral fix. (RH112022000045) 
 

4.8 Aprovar les bases i la convocatòria excepcional per a la selecció 
definitiva d'una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, 
classe tècnic/a mitjà/ana d'educació social, la número 192, de la plantilla orgànica 
de personal funcionari de carrera. (RH112022000046) 
 

4.9 Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per 
a la selecció definitiva d'una plaça de treball social, la número 160, de la plantilla 
orgànica de personal laboral fix per via de la taxa addicional d’estabilització de 
l’ocupació temporal. (RH112022000047) 
 

4.10 Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure 
per a la selecció definitiva de dues places d'operaris/àries del servei de neteja de la 
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plantilla orgànica de personal laboral fix per via de la taxa addicional 
d’estabilització de l’ocupació temporal. (RH112022000049) 
 
5. CULTURA 
 

5.1 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’entitat Colla 
Castellera de Sant Vicenç dels Horts en la convocatòria de subvencions 
destinades a finançar activitats i programes de caire social en l'àmbit de cultura, 
esports, gent gran, joventut, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, immigració, 
activitats de solidaritat i cooperació, educació i participació en el municipi Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV12021000001) 
 
6. EDUCACIÓ 
 

6.1 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per el curs 
escolar 2022 – 2023 de les subvencions i prestacions econòmiques de suport a 
l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que porti a terme estudis postobligatoris. 
(SBV22022000004) 
 

6.2 Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Equip 
40 d’Estimulació de Petita Infància, SCCL, per a la regulació i l’autorització de l’ús 
de determinats espais del Cap El Serral a Sant Vicenç dels Horts. 
(COVN2022000014) 
 
7. SERVEIS SOCIALS 
 

7.1 Aprovar l’atorgament d’un ajut directe pel pagament d’un allotjament a la 
Casa del Montseny de Càritas Diocesana des del 30 de maig de 2022 fins el 30 de 
setembre de 2022 per urgència habitacional, a la senyora MYGP. 
(SBDI2022000010) 
 

7.2 Aprovar la prestació econòmica d’un ajut excepcional de menjador i 
d’escolaritat a la FUNDACIÓ EDUCATIVA ESTEVE CASALS, corresponent a dos 
alumnes. (SBDI2022000011) 
 

7.3 Aprovar l’atorgament de 8 prestacions econòmiques en concepte de 
menjadors i despeses d’escolaritats curs 2021-2022. (SBDI2022000012) 
 

7.4 Aprovar l’atorgament d’unes prestacions econòmiques en concepte de 
casals estiu 2022. (SBDI2022000013) 
 

7.5 Aprovar l’atorgament d’un ajut directe pel pagament d’un allotjament a la 
Casa del Montseny de Càritas Diocesana des del 24 d’octubre de 2022 fins el 18 
de novembre de 2022 per urgència habitacional, de la senyora YMPO. 
(SBDI2022000014) 
 

7.6 Aprovar l’atorgament d’un ajut directe odontològic per teràpia 
psicològica urgent de la Sra. MJBF. (SBDI2022000015) 
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7.7 Aprovar les revocacions i reintegraments de les subvencions concedida 
en la convocatòria de subvencions de caràcter social per casals d’estiu any 2021. 
(SBV22021000002) 
 

7.8 Resolució parcial i provisional de la convocatòria de prestacions 
econòmiques per ajuts complementaris de menjador del curs 2022-2023. 
(SBV22022000001) 
 
8. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

8.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització de certificats de professionalitat 
adreçats prioritàriament a persones treballadores desocupades destinades a la 
millora de les competències requerides al mercat de treball. (SBV42022000049) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 239/2022 al senyor MBZ. (SC022022000239) 
 

9.2 Aprovar al incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 240/2022 al senyor MTL. (SC022022000240) 
 

9.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 241/2022 al senyor SC. (SC022022000241) 
 

9.4 Aprovar al incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 242/2022 al senyor DAPS. (SC022022000242) 
 

9.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 243/2022 al senyor CJ. (SC022022000243) 
 

9.6 Desestimar el recurs de reposició presentat en data 18 de novembre de 
2022, i aprovar el tancament i l’arxiu 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, per tal de 
corregir la situació de plagues de rates i paneroles. (T2642021000042) 
 
10. HABITATGE SOCIAL 
 

10.1 Aprovar la resolució del conveni de cessió d’ús privatiu temporal a 
precari del dormitori D, de la entitat núm. 2 a la llar compartida de Iris, al C 
Salvador Allende 69-71. (STHE2022000005) 
 

10.2 Aprovar la renuncia a la cessió d’ús privatiu temporal a precari del 
dormitori A de la Entitat 2 a la llar compartida Iris, del C Salvador Allende 69-71 
presentada per la senyora AA, i la resolució del conveni vigent signat en data 3 
d’octubre de 2022. (STHE2022000007) 
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11. Proposicions urgents 
 
11.1 Resolució de les sol·licituds presentades de la convocatòria de 
subvencions mitjançant procediment de concurrència no competitiva, per al 
reimpuls cultural per a joves, empreses i entitats de Sant Vicenç dels Horts. 
(SBV22022000003) 


