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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 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 
 
AGRICULTURA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000092 de 16 de gener, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
desbrossament i neteja del tram a cel obert del canal de desguàs a Sant Vicenç  
dels Horts. (CTME2022000072) 
 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

2.2 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000119 de 18 de gener, sobre 
l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menors de serveis pel disseny 
i realització de l’espai expositiu street retail en el marc de la 39a Mostra Comercial i 
Agrícola. (CTME2023000001) 
 
CULTURA 
 

2.3 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000120 de 18 de gener, sobre 
l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei per la gestió i dinamització del 
Centre Cívic Virginia Amposta. (CTON2022000022) 
 
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

2.4 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000121 de 18 de gener, 
modificat pel decret núm. 2023LLDR000128 de 18 de gener sobre l’aprovació de 
l’adjudicació del contracte de servei d’oficina local de transició energètica i 
climàtica de l’ajuntament (CTON2021000040) 
 
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 
 

2.5 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000125 de 18 de gener, sobre 
l’aprovació de l contracte menor amb publicitat de les obres de reparació de la 
xarxa de clavegueram existent al carrer Àvila. (CTME2022000090) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
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3.1 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203801. 
(G0372023000012) 
 

3.2 Estimar les al·legacions presentades a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número exp. SVH2203861. 
(G0372023000002) 
 

3.3 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-23001935 de data 6 de gener de 2023, iniciat per 
2200000126 i finalitzat per 2200000129. (G0372023000018) 
 

3.4 Desestimar el recurs de reposició presentat a l’expedient sancionador 
d’infracció administrativa en matèria de seguretat viària número expedient 21/A-
0729. (G0372022000291) 
 

3.5 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació 11-NALEST05-
23002834, de data 13 de gener de 2023, que comença i finalitza per SVH2202356. 
(G0372023000028) 

 
3.6 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 

viària relació núm. 18-23003098 de data 13 de gener de 2023, iniciat per 
2200000061 i finalitzat per 22/A-1104. (G0372023000029) 
 

3.7 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23003541 de data 17 de gener de 2023, que comença per 23/A-0041 i finalitza per 
23/A-0039. (G0372023000034) 
 

3.8 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23003886 de data 21 de gener de 2023, que comença per 2023000203 i finalitza 
per 23/A-0078. (G0372023000036) 
 

3.9 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
182/2022 al senyor JMRR. (SC022022000182) 
 

3.10 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
183/2022 al senyor JMRR. (SC022022000183) 
 

3.11 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
219/2022 al senyor JMBS. (SC022022000219) 
 
4. ECONOMIA I HISENDA 
 

4.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Programa 
específic de resiliència local 3.0 de la Diputació de Barcelona. (SBV42023000001) 
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5. CULTURA 
 

5.1 Aprovar la concessió dels premis de la 7a edició del Concurs Certamen 
Literari Narcís Lunes i Boloix, edició d’adults en llengua catalana en modalitat de 
poesia, any 2022. (SBV32022000002) 
 
6. JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS 
 

6.1 Aprovar la resolució provisional de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions a projectes socials de voluntariat juvenil de les 
entitats de la taula de la solidaritat de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 2022. 
(SBV12022000004) 
 
7. INDÚSTRIA 
 

7.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002946, de data 30 de desembre de 
2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les subvencions destinades a 
la transformació digital i 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) 

 
8. COMERÇ 
 

8.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002947, de data 30 de desembre de 
2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les 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) 
 

8.2 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002945, de data 30 de desembre de 
2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les subvencions destinades a 
la recuperació i el manteniment de l'activitat comercial per pal·liar l'impacte de la 
crisi vinculada a la Covid al teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts - Línia 
Emprèn i Innova en Femení (AMB), per a l'any 2022. (SBOR2022000006) 
 
9. AGRICULTURA 
 

9.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002948, de data 30 de desembre de 
2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les subvencions destinades al 
foment i impuls de l’activitat agrària professional per a l’any 2022. 
(SBOR2022000003) 
 
10. EMPRENEDORIA 
 

10.1 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002950, de data 30 de desembre de 
2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
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data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les subvencions destinades a 
persones de Sant Vicenç dels Horts, que s’estableixin com autònomes per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per a l’any 2022. (SBOR2022000001) 

 
10.2 Ratificar el decret núm. 2022LLDR002944, de data 30 de desembre de 

2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de 
data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de les subvencions destinades a 
finançar activitats 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 de Sant Vicenç dels Horts - Línia Emprèn i Innova en Femení (AMB). 
(SBOR2022000009) 
 
11. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 

11.1 Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR002949, de data 30 de 
desembre de 2022, sobre la rectificació d’error material en l’Acord de Junta de 
Govern Local de data 23 de desembre de 2022, sobre la resolució de 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) 
 
12. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

12.1 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 9/2023 al senyor RM. (SC022023000009) 
 

12.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 10/2023 al senyor MBC. (SC022023000010) 
 

12.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 11/2023 al senyor JMR. (SC022023000011) 
 

12.4 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 12/2023 a l'empresa MIQUEL CAMPS INSTAL·LACIONS SL. 
(SC022023000012) 
 

12.5 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 14/2023 al la senyora JCG. (SC022023000014) 
 

12.6 Aprovar la prescripció, caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 73/2021 al senyor DGM. (SC022021000073) 
 
13. SALUT PÚBLICA 
 

13.1 Aprovar la prescripció caducitat i arxiu de l'expedient sancionador pel 
procediment ordinari núm. 74/2021 al senyor BGI. (SC022021000074) 


