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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de gener de 2020  
Hora: 10.00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. RECURSOS HUMANS 
 

2.1 Deixar sense efecte el Decret núm. 2019LLDR001746 de data 26 de 
novembre, i aprovar la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat en la 
contractació temporal per circumstàncies de la producció del senyor JCM com 
a oficial de tercera polivalent. (G0232019000225) 
 

2.2 Deixar sense efecte el Decret núm. 2019LLDR001747 de data 26 de 
novembre, i aprovar la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat en la 
contractació temporal per circumstàncies de la producció del senyor ATP com a 
oficial de tercera polivalent. (G0232019000228) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis pel 
concert amb el grup de versions "Los 80 principales" el proper 24 de gener en 
el marc dels actes de la Festa Major d'Hivern 2020. (CTME2020000003) 
 
4. INDÚSTRIA  
 

4.1 Acceptar les al·legacions presentades per la senyora MSAT a la 
revocació inicial parcial, i aprovar la revocació definitiva a l’empresa Obres i 
Serveis Roig SA, de la subvenció de foment de l’ocupació pel procediment 
ordinari de concessió de subvenció per l’any 2017. (G0252017000015)  
 

4.2 Aprovar el procediment de revocació parcial i totalment de les 
subvencions concedides a diverses empreses per al foment de l’ocupació de 
l’any 2018. (G0252018000011)  
 
5. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME  
 

5.1 Aprovar les bases que regulen el concurs dels reconeixements Fava 
de Cacau per l’any 2020. (BAPC2020000001)  
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6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Programa 
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als Barris, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de Treball als Barris 2019. (SBV42019000027)  
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

7.1 Aprovar la despesa de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament 
dels locals dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 146 i Antoni Mampel, 
núm. 15, pel període de gener a març 2020. (G0292014000034)  
 

7.2 Ordenar i advertir l’expedient d'ordre de manament per la caiguda del 
mur de tancament de la finca ubicada a la Travessera de Barcelona, 3 (Torre 
Blanca), de Sant Vicenç dels Horts. (T2642019000045)  
 

7.3 Aprovar l’inici d’expedient d’ordre de manament per a la reparació de 
la façana de l'edifici ubicat al carrer Barcelona, 86, de Sant Vicenç dels Horts. 
(T2642019000055)  
 

7.4 Aprovar la modificació del projecte d’urbanització de zona verda al 
carrer Claverol de Sant Vicenç dels Horts. (T2322018000008) 

 
7.5 Aprovar la modificació del contracte de les obres d’execució del 

projecte d’urbanització de la zona verda situada al carrer Claverol de Sant 
Vicenç dels Horts. (G0292018000015) 
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

8.1 Resolució de les al·legacions presentades per l'empresa MOIX 
SERVEIS I OBRES SL en el seu recurs de reposició i ordenar l'execució 
subsidiària. (G0342012000003) 
 

8.2 Desestimar íntegrament les al·legacions, ratificar i imposar la sanció 
de l'expedient sancionador núm. 130/2019 a la senyora MAGJ. 
(SC012019000124) 
 
9. SEGURETAT CIUTADANA  
 

9.1 Incoar expedient procediment sancionador núm. 95/2019 al senyor 
ALC. (SC012019000089) 
 

9.2 Incoar expedient procediment sancionador núm. 96/2019 al menor 
DRG. (SC012019000090) 
 

9.3 Incoar expedient procediment sancionador núm. 97/2019 al menor 
AVS. (SC012019000091) 
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9.4 Incoar expedient procediment sancionador núm. 98/2019 al menor 
MBG. (SC012019000092) 
 

9.5 Incoar expedient procediment sancionador núm. 99/2019 a la 
senyora LLJ. (SC012019000093) 
 

9.6 Incoar expedient procediment sancionador núm. 100/2019 al menor 
HBP. (SC012019000094) 
 

9.7 Incoar expedient procediment sancionador núm. 101/2019 a la 
menor AGG. (SC012019000095) 
 

9.8 Incoar expedient procediment sancionador núm. 102/2019 al senyor 
JPT. (SC012019000096) 
 

9.9 Incoar expedient procediment sancionador núm. 103/2019 a la 
senyora LGD. (SC012019000097) 
 

9.10 Incoar expedient procediment sancionador núm. 104/2019 a la 
menor AMR. (SC012019000098) 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per 
la realització de la Sarsuela "El dúo de la africana" el proper 22 de gener en el 
marc dels actes de la Festa Major d'Hivern 2020. (CTME2020000004) 

 


