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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de maig de 2020  
Hora: 10.00 h  
Lloc: Sessió telemàtica  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. RECURSOS HUMANS  
 

2.1 Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor JCM. (G0232019000225)  
 

2.2 Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor ATP. (G0232019000228)  
 
3. ECONOMIA I HISENDA  
 

3.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques per 
l'atorgament d'ajudes a famílies amb escassa capacitat econòmica per ajudar al 
pagament de tributs i aprovar la convocatòria per l'any 2020. 
(SBOR2020000005)  
 

3.2 Aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria de les 
subvencions a famílies amb escassa capacitat econòmica per ajudar al 
pagament del tribut metropolità 2019. (SBOR2020000007)  
 
4. FEMINISME  
 

4.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de primera acollida i 
d’atenció psicològica del SIAD “A prop teu”, Lot 1 i Lot 2. (CTON2019000001)  
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Concedir al contractista ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
SAU, termini d’audiència en relació amb l’expedient per a la modificació del 
projecte executiu de reforma i ampliació de Can Comamala. (T2322016000004)  
 

5.2 Iniciar l’expedient de modificació del contracte de les obres 
d'execució del projecte de reforma i ampliació de Can Comamala. 
(G0292017000017)  
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6. COMERÇ  
 

6.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei d’assessorament 
i execució de les activitats gastronòmiques de l’àrea de promoció econòmica i 
de la ciutat al municipi de Sant Vicenç dels Horts. (CTON2020000002) 
 
7. HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Aprovar l’atorgament de la prestació econòmica per atendre la 
necessitat d’urgència social a nom del Sr. ABH, per contribuir al finançament de 
les mensualitats del lloguer de l’habitatge. (G0702016000002)  
 
8. Proposicions urgents 
 

8.1 Aprovar la modificació de les bases reguladores específiques i la 
convocatòria per l’any 2020 de les subvencions de suport a activitats que 
tinguin com a objectiu el foment i difusió d’activitats i programes esportius per a 
l’any 2020. (SBV12020000004) 


