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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 de gener de 2023 
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. 2022LLDR002791, de 15 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
executar els treballs de restauració de l'espai degradat per abocaments 
incontrolats de residus al tram de la Riera de Cervelló entre la carretera BV-2002 i 
el límit del terme municipal de Cervelló. (CTME2022000070) 
 
IMATGE I COMUNICACIÓ 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002817 de data 19 de 
desembre sobre l’aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis de disseny, 
maquetació i impressió de la revista i el calendari municipals de l’Ajuntament. 
(CTON2022000024) 
 
EDUCACIÓ 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002839, de 20 de desembre 
sobre deixar sense efecte el Decret 2022LLDR002767 de data 14 de desembre de 
2022 i aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització de tallers d’educació emocional per a les escoles d’educació infantil i 
primària de Sant Vicenç dels Horts durant el curs escolar 2022-2023. 
(CTME2022000067) 
 
CULTURA 
 

2.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002845, de 20 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament de caramels per a la Cavalcada de Reis 2023. 
(CTME2022000089) 
 
ORGANITZACIÓ 
 

2.5 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002846, de 20 de desembre 
sobre l’aprovació de la continuïtat del lot 1 del contracte de serveis postals i de 
missatgeria de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (CTON2020000007) 
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URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.6 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002885, de 23 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor d'obres per a la 
reconstrucció d'un mur de contenció existent en límit de parcel·la al carrer Jaca, 12 
de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant execució subsidiària. (CTME2022000028) 
 
SECRETARIA, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA JURÍDICA 
 

2.7 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002886, de 23 de desembre 
sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte menor amb publicitat dels serveis 
per a la redefinició orgànica i de processos del departament d’economia i hisenda 
de l’Ajuntament. (CTME2022000080) 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

2.8 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002932, de 29 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
disseny i la impartició del curs de gestió d’arxius (MF0978_2) (CTME2022000087) 

 
2.9 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002933, de 29 de desembre 

sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
disseny i la impartició del curs d'operacions administratives comercials 
(MF0976_2). (CTME2022000086) 
 

2.10 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002934, de 29 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
disseny i la impartició del curs d'enregistrament de dades (MF0973_1). 
(CTME2022000085) 
 

2.11 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002935, de 29 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis 
consistent en el disseny i la impartició del curs d'ofimàtica (MF0233_2). 
(CTME2022000084) 
 

2.12 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002936, de 29 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
disseny i impartició del curs de tècniques de recepció i comunicació (MF0975_2). 
(CTME2022000082) 
 

2.13 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002943, de 30 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
prospecció, tutorització i gestió del mòdul de pràctiques professionals no laborals 
d'activitats de gestio administrativa (MP0079). (CTME2022000083) 
 
AGRICULTURA 
 

2.14 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002937, de 29 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
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subministrament, mitjançant compra, d'un tractor per a l'Espai Test Agrari. 
(CTME2022000091) 
 
JOVENTUT I INFÀNCIA 
 

2.15 Donar compte del decret núm. 2022LLDR002946, de 30 de desembre 
sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis de 
seguretat amb 5 vigilants i 2 controladors i el lloguer d’equip de so i llum suficient 
per sonoritzar la festa de fi d’any al pavelló Sant Josep. (CTME2022000079) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-22060999 de data 16 de desembre de 2022, iniciat per 
2200000015 i finalitzat per 2200000151. (G0372022000439) 
 

3.2 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-22062181 de data 16 de desembre de 2022, amb número 
d’expedients iniciats per SVH2202756 i finalitzats per SVH2202956, tramesa per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372022000440) 
 

3.3 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació 11-NALEST06-
220601901, de data 16 de desembre de 2022, que comença i finalitza per 
SVH2202950. (G0372022000438) 
 

3.4 Deixar sense efecte la sanció de l’expedient sancionador d’infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària número SVH2203859. 
(G0372022000430) 
 

3.5 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203584. 
(G0372022000420) 
 

3.6 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022003614. 
(G0372022000417) 
 

3.7 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022003169. 
(G0372022000416) 
 

3.8 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1352. 
(G0372022000415) 
 

3.9 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203784. 
(G0372022000433) 
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3.10 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 2022005987. 
(G0372022000422) 

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

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. 22/A-1253. 
(G0372022000436) 
 

3.12 Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203324. 
(G0372022000441) 

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

d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 
SVH2202234. (G0372022000304) 
 

3.14 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23000609 de data 30 de desembre de 2022, que comença per 22/A-1642 i finalitza 
per 22/A-1647. (G0372023000001) 
 

3.15 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23000778 de data 2 de gener de 2023, que comença per 22/A-1585 i finalitza per 
22/A-1677. (G0372023000005) 
 

3.16 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23001451 de data 3 de gener de 2023, que comença per SVH2300025 i finalitza 
per SVH2300033. (G0372023000006) 

 
3.17 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 

annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23001672 de data 6 de gener de 2023, que comença per 23/A-0010 i finalitza per 
23/A-0017. (G0372023000014) 
 

3.18 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació núm. 11- 
NALEST06-22060085, de data 5 de desembre de de 2022, que comença i finalitza 
per SVH2203445. (G0372022000429) 
 

3.19 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
192/2022 a la senyora MMG. (SC022022000192) 
 

3.20 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
194/2022 al senyor SEON. (SC022022000194) 
 

3.21 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
195/2022 al senyor FNG. (SC022022000195) 
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3.22 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
196/2022 al senyor FNG. (SC022022000196) 
 

3.23 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
200/2022 al senyor CHDLTM. (SC022022000200) 
 

3.24 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
201/2022 al senyor CHDLTM. (SC022022000201) 
 

3.25 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 1/2023 al 
senyor JMRR. (SC022023000001) 
 

3.26 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 2/2023 al 
senyor JMRR. (SC022023000002) 
 

3.27 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 3/2023 al 
senyor JMRR. (SC022023000003) 
 
4. HABITATGE SOCIAL 
 

4.1 Aprovar la pròrroga del conveni de cessió d’ús privatiu temporal de 
l’habitatge de patrimoni municipal situat a la pl. Miquel Julià, 4 8è 1a, entre la Sra. 
AMM i la seva família, i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, formalitzat en data 
21 de desembre de 2021 pel termini d’un any. (STHE2019000009) 
 

4.2 Aprovar la pròrroga del contracte de cessió d’ús privatiu temporal adjunt, 
en l’habitatge municipal situat a la plaça Miquel Julià, 6 bxs. 2a, per allotjar a la 
família monomarental i nombrosa de la senyora APLR. (STHE2020000002) 
 

4.3 Aprovar l’addenda al contracte de cessió d’ús per tal d’incorporar la 
modificació de l’acord segon del conveni signat amb la família RR, en el sentit 
d’establir una renda mensual per import de 133,00 € mensuals, en la cessió d’ús 
temporal de l’habitatge municipal situat a l’avinguda Ferrocarril, 59-64 1r 1a. 
(STHE2022000003) 
 
5. SALUT PÚBLICA 
 

5.1 Inici expedient per ordenar al propietari de l'establiment bar-restaurant, a 
l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2023000001) 

 
5.2 Iniciar l’expedient per ordenar a un establiment de venda de fruita a 

l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2023000002) 
 

5.3 Iniciar l’expedient de l’ordre de d’execució per ordenar al senyor CMN 
per què dugi a terme les mesures necessàries respecte a l’estat higiènic i sanitari 
del terreny ubicat al carrer Pujada de la Selva, núm. 52. (T2642023000001) 
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6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

6.1 Aprovar l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida a 
l’empresa Cohimar Hidraulica Neumática SL en la convocatòria de subvencions pel 
foment de la contractació de persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per 
a l'any 2020. (SBOR2020000001) 
 
7. JOVENTUT I INFÀNCIA 

 
7.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de data 

23 de desembre de 2022, sobre l’aprovació de 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) 


