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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 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 
 
FEMINISME 
 

2.1.Donar compte del decret núm. 2022LLDR002603, de 30 de 
novembre sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Català 
de les Dones i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l’impuls de la 
prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de 
polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025. 
(CVIA2022000012) 
 
COMERÇ 

 
2.2.Donar compte del decret núm. 2022LLDR002699, de 5 de desembre 

sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis d’organització de la 
Mostrade Sant Vicenç dels Horts, que inclou el transport, l’elaboració de 
documentació tècnica, material divers necessari, el seu muntatge i 
desmuntatge, el manteniment, la vigilància, la neteja i la gestió i 
comercialització dels firaires no locals (CTON2022000021) 
 
ESPORTS 
 

2.3.Donar compte del decret núm. 2022LLDR002748, de 14 de 
desembre sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei per a 
l’organització de la pedalada popular d’hivern (CTON2022000025) 
 
SERVEIS SOCIALS 

 
2.4.Donar compte del decret núm. 2022LLDR002768, de 14 de 

desembre, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
serveis per l’assessorament energètic i atenció a la ciutadania en situació de 
pobresa energètica al municipi de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2022000060) 
 
3.SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1. Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de 
seguretat viària relació núm. 14-22059029 de data 25 de novembre de 2022, 
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iniciat per SVH2202265 i finalitzat per SVH2202800, tramesa per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000413) 
 

3.2. Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de 
seguretat viària relació núm. 14-22060368 de data 5 de desembre de 2022, 
iniciat per SVH2202390 i finalitzat per SVH2202810, tramesa per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000425) 

 
3.3. Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de 

seguretat viària relació núm. 14-22060998 de data 9 de desembre de 2022, 
amb número d’expedient SVH2202764, tramesa per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000426) 
 

3.4. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
245/2022 al senyor ARG. (SC022022000245) 
 

3.5. Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 
246/2022 a la senyora RMCP. (SC022022000246) 
 

3.6. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
175/2022 al senyor JJP. (SC022022000175) 

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

179/2022 al senyor HB. (SC022022000179) 
 
 
3.8. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 

191/2022 al senyor MPAN. (SC022022000191) 
 

3.9. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
193/2022 al senyor ABG. (SC022022000193) 
 

3.10. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
197/2022 al senyor RMM. (SC022022000197) 
 

3.11. Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
198/2022 al senyor IEA. (SC022022000198) 
 

3.12. Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària relació núm. 18-22060369 de data 5 de desembre de 2022, 
iniciat per 2200000007 i finalitzat per 22/A-0795. (G0372022000427) 
 

3.13.Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22061462 de data 13 de desembre de 2022, que comença per 22/A-
1557 i finalitza per 22/A-1569. (G0372022000435) 
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3.14. Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de 
seguretat viària relació núm. 18-22060999 de data 9 de desembre de 2022, 
iniciat per 22000000014 i finalitzat per 2200000058. (G0372022000428) 
 

3.15. Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11- 
NALEST06-22060824, de data 9 de desembre de de 2022, que comença per 
SVH2203504 i finalitza per SVH2203515. (G0372022000431) 

 
3.16. Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 

relació annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, 
relació 05-22061855 de data 16 de desembre de 2022, que comença per 
2022006144 i finalitza per 22/A-1584 (G0372022000437) 
 
4.RECURSOS HUMANS 
 

4.1. Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure 
per a la selecció definitiva de dues places d'oficial primera de la brigada 
municipal, la número 401 i 420, de la plantilla orgànica de personal laboral fix 
per via de la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal. 
(RH112022000048) 

 
4.2. Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure 

per a la selecció definitiva d'una plaça d'oficial primera de la brigada municipal, 
la número 131, de la plantilla orgànica de personal laboral fix. 
(RH112022000050) 
 
5.ECONOMIA I HISENDA 
 

5.1. Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions en concepte d’IBI i Taxa de Residus a famílies 
amb escassa capacitat econòmica per l’exercici 2022. (SBOR2022000008) 
 
6.CULTURA 
 

6.1. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Castellers de 
Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció nominativa, per a la 
realització de l’activitat castellera per a l’any 2022. (SBNO2022000048) 
 
7.JOVENTUT I INFÀNCIA 
 

7.1. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de la 10a edició del 
Concurs de Diorames ràpids de Playmobil i el Concurs de construccions con 
Lego, dins del marc de la Mostra Comercial i Agrícola 2023. 
(SBV32022000005) 
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8.SERVEIS SOCIALS 
 

8.1. Deixar sense efecte parcialment l’Acord de Junta de Govern Local 
de data 18 de març de 2022, sobre l’aprovació d’un ajut de menjador i de 
serveis educatius de l’escola bressol EL PATITO FEO de març de 2022 fins al 
juliol de 2022. (SBDI2022000005) 

 
8.2. Aprovar l’atorgament d’un ajut directe per un deute de lloguer a la 

Sra. RPM per evitar la pèrdua de l’habitatge. (SBDI2022000016) 
 
8.3. Denegar amb caràcter provisional les subvencions d’una part de les 

sol·licituds presentades en les subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb la finalitat de caràcter social per ajuts d’activitats 
extraescolars esportives i llengües estrangeres, activitats musicals, expressió 
artística i tecnològica pel curs escolar 2022-2023. (SBV22022000001) 
 
9.PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 

9.1. Aprovar la resolució definitiva de la subvenció a l’entitat sol·licitant 
de conformitat a les bases de la convocatòria de subvencions federacions, 
plataformes o col·lectius veïnals de ciutat a Sant Vicenç dels Horts per a l'any 
2022. (SBV12022000009) 
 
10.PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

10.1. Acceptar la renúncia de part de la subvenció nominativa, concedida 
al Centre Educatiu Salesians Sant Vicenç dels Horts, dins de l'àmbit per 
combatre el risc d’abandonament de l’itinerari formatiu i la precarització de les 
condicions d’ocupabilitat del jovent de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 
acadèmic 2021/2022. (SBNO2022000024) 
 
11.SALUT PÚBLICA 
 

11.1. Ordenar i advertir de l’expedient per ordenar les mesures 
correctores a un establiment de restaurant, per tal d’esmenar les deficiències 
higièniques i sanitàries. (SOMC2022000015) 

 
11.2. Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 

ordinari núm. 247/2022 al senyor JMF. (SC022022000247) 
 
12.MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

12.1. Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment 
ordinari núm. 248/2022 al senyor NRH. (SC022022000248) 
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13.URBANISME 
 

13.1. Aprovar inici d’expedient d’ordre de manament per tal d’ordenar als 
titulars de la finca situada al carrer Jaén número, 16 ( carrer Osca, 49 ) a 
reparar la paret mitgera malmesa que limita amb la finca 18-20. 
(T2642022000042) 
 
14.HABITATGE SOCIAL 
 

14.1.Aprovar la resolució del conveni per la cessió d’ús privatiu temporal 
dels dormitori 1 i 2 de l’habitatge compartit situat al c. Nou, 62 2n 1a entre la 
senyora NAA i l’Ajuntament (STHE2021000002) 
 
15.Proposicions urgents 
 

15.1 Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració amb l'Associació 
Cultural d'Audiovisual de Sant Vicenç dels Horts, que regula una subvenció 
nominativa dins de l'àmbit d'Imatge i Comunicació i la cessió de material 
audiovisual i informàtic vinculat al món audiovisual per part de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (SBNO2022000003) 
 

15.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el Club Handbol Sant Vicenç Esportiu que regula una 
subvenció nominativa, dins de l'àmbit de l'esport per dur a terme el projecte del 
foment de l’esport femení dins de l’àmbit nacional per l’any 2022. 
(SBNO2022000046) 
 

15.3 Aprovar les bases reguladores específiques, i la convocatòria 2022, 
per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social, en règim de 
concurrència competitiva, per al pagament del lloguer i quotes hipotecàries 
destinades a facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge a Sant 
Vicenç dels Horts. (SBV22022000005) 
 

15.4 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per 
l’any 2022, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, destinades a actuacions de rehabilitació i arranjaments en interiors 
d’habitatges pel Programa de la Borsa de mediació municipal de Sant Vicenç 
dels Horts, l’accessibilitat en edificis i habitatges, i l’elaboració de l’Informe ITE 
i/o Certificats d’eficiència energètica, inclosos dins dels 3 Programes objecte de 
subvencions. (SBV22022000006) 
 

15.5 Resoldre les subvencions destinades a persones que s’estableixin 
com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica com a 
autònomes. (SBOR2022000001) 
 

15.6 Resoldre les subvencions de la resta de sol·licituds presentades a 
la convocatoria de subvencions destinades a diferents entitats de conformitat a 
les bases de la convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats 
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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 – 
Línia Emprèn i Innova en Femení (AMB) per a l'any 2022. (SBOR2022000009) 
 

15.7 Resoldre les subvencions de la primera 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-19 al teixit 
comercial - línia empren i innova en femení (amb) per a l'any 2022. 
(SBOR2022000006) 
 

15.8 Resoldre les subvencions destinades a activitats de foment de 
l’ocupació destinat a empreses que contractin persones desocupades de Sant 
Vicenç dels Horts, per a l'any 2022. (SBOR2022000002) 
 

15.9 Atorgar les subvencions a diferents entitats de conformitat a les 
bases de la convocatòria de subvencions destinades al foment i impuls de 
l’activitat agrària professional a Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2022. 
(SBOR2022000003) 
 

15.10 Resoldre les subvencions a diferents entitats de conformitat a les 
bases de la convocatòria de subvencions destinades a activitats de 
digitalització, modernització i nova implantació d’establiments comercials i de 
serveis als diferents barris de Sant Vicenç dels Horts, per a l’any 2022. 
(SBOR2022000004) 
 

15.11 Resoldre amb caràcter definitiu les subvencions a diferents entitats 
de conformitat a les bases de la convocatòria de subvencions destinades a la 
sostenibilitat energètica de les empreses situades als polígons d’activitat 
industrial (PAE’s) de Sant Vicenç dels Horts, per a l’any 2022. 
(SBOR2022000005) 
 
 


