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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 12 de novembre 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. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 Donar compte de la fermesa de la Sentència núm. 191/2019 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona. 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 91/2020 
al senyor AMV. (SC012020000091) 
 

3.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 92/2020 
al senyor JMSS. (SC012020000092) 
 

3.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 93/2020 
al senyor EGG. (SC012020000093) 
 

3.4 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 94/2020 
al senyor AS. (SC012020000094) 
 
4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA  
 

4.1 Aprovar el Projecte CIVITAS per a la promoció i activació sociolaboral 
de les dones. (PROG2020000002) 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 

5.1 Aprovar els criteris de selecció de persones candidates i nomenament 
tribunal de selecció dels Plans d'Ocupació Treball i Formació COVID-19, 
subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (RH102020000002) 
 

5.2 Declarar desert l’expedient de contractació dels serveis d’assistència 
sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament. (CTON2020000017) 
 

5.3 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del serveis d’assistència 
sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament. (CTON2020000028) 
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6. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

6.1 Aprovar el desistiment de la contractació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat per exclusivitat, del servei del sistema M7 de seguretat 
ciutadana. (CTNS2019000002) 

 
6.2 Aprovar l’inici de la contractació del servei per a la prestació del servei 

del sistema M7 de seguretat ciutadana. (CTNS2020000004) 
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora NAA i la seva família 
dels dies 31 d’octubre al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí, núm. 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000001) 
 

7.2 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora ST i la seva família dels 
dies 31 d’octubre al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als apartaments 
situats al carrer Joan Martí, núm. 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000009) 
 

7.3 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor JARB dels dies 31 
d’octubre al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als apartaments situats 
al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000010) 
 

7.4 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora MIGM i la seva família 
dels dies 31 d’octubre al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als 
apartament situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000011) 
 

7.5 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor AA dels dies 31 d’octubre 
al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als apartaments situats al carrer 
Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000012) 
 

7.6 Aprovar l’atorgament d'una prestació econòmica per l’ajut directa per les 
despeses d’estada en lloc residencial urgent de la senyora DAV i la seva família 
dels dies 31 d’octubre al 31 de desembre de 2020 per urgència social, als 
apartaments situats al carrer Joan Martí, núm. 14-16 de Sant Boi de Llobregat. 
(SBDI2020000022) 
 
8. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

8.1 Aprovar la sol·licitud a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del 
procediment d’avaluació ambiental estratègic simplificat de l’avanç del Pla Especial 
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Urbanísitc en sòl no urbanitzable per la implantació d’un edifici destinat a 
aparcament públic en l’estació de FFGC de Quatre Camins. (T2142020000001) 
 
9. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

9.1 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 88/2020 
a la senyora MCDB. (SC012020000088) 
 

9.2 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 89/2020 
al senyor MAM. (SC012020000089) 
 

9.3 Incoar expedient sancionador pel procediment simplificat núm. 90/2020 
a la senyora LML. (SC012020000090) 
 


