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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de juliol 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 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000702 de data 3 de juliol de 
2020, sobre l’aprovació de l’adscripció provisional del senyor AGG al lloc de 
treball de Gestor Administratiu del departament d’Organització. 
(G0232020000058) 
 

2.2 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000727 de data 9 de juliol de 
2020, sobre l’aprovació la urgència i la inajornabilitat de la convocatòria i les 
bases per proveir de forma temporal, mitjançant comissió de serveis, el lloc de 
treball de cap d'àrea de serveis a les persones. (RH112020000010) 
 

2.3 Imposar sanció per falta lleu al treballador d’aquest Ajuntament, 
senyor JMCP. (RH132020000001) 
 

2.4 Imposar sanció per falta lleu al treballador d’aquest Ajuntament, 
senyor ASP. (RH132020000002) 
 
3. SERVEIS SOCIALS  
 

3.1 Aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament del local del carrer 
Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa. (SC112019000001) 
 

3.2 Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a favor de CÀRITAS 
DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, per tal de fer front a les 
despeses per al cobriment de necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de la 
població atesa pel Rebost arran de la crisi sanitària que la COVID-19 ha 
provocat. (SBDI2020000021) 
 

3.3 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 30.06.2020 al 31.07.2020 per urgència social, als apartaments 
situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000001) 
 

3.4 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 
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família dels dies 25.06.20 al 31.10.2020 per urgència social, als apartaments 
situats al carrer Joan Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000009) 
 

3.5 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 
25.06.20 al 31.10.20 per urgència social, als apartaments situats al carrer Joan 
Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000010) 
 

3.6 Aprovar l’atorgament d’una prestació econòmica per l’ajut directa per 
les despeses d’estada en lloc residencial urgent del senyor MIGM dels dies 
25.06.20 al 01.08.20 per urgència social, als apartaments situats al carrer Joan 
Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000011) 
 

3.7 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 
25.06.20 al 01.08.20 per urgència social, als apartaments situats al carrer Joan 
Martí 14-16 de Sant Boi de Llobregat. (SBDI2020000012) 
 
4.- ESPORTS 
 

4.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de suport a activitats destinades al foment i la 
difusió de programes esportius per a l’any 2020. (SBV12020000004) 
 
5. ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS  
 

5.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de les obres de 
renovació / modernització del sistema del control i maniobra de l'ascensor de 
l'escola d'adults - La Garrosa. (CTME2020000015) 
 
6. SALUT PÚBLICA  
 

6.1 Iniciar l'expedient de l'ordre d'execució per requerir a l'establiment 
Bar LWALEDIN, ubicat al carrer Balmes, 66 del terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts a l'adopció de mesures preventives o correctores per esmenar 
deficiències higièniques i sanitàries. (T2642020000028) 
 

6.2 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per requerir a l’establiment de 
nom comercial Què sa què bo, SL ubicat al carrer Pl. del Molí, núm. 1 
cantonada carrer C-E Polig. Industrial Molí dels Frares del terme municipal de 
Sant Vicenç dels Horts a l’adopció de mesures preventives o correctores per 
esmenar deficiències higièniques i sanitàries. (T2642020000029) 
 

6.3 Iniciar l'expedient de l'ordre d’execució per requerir a l’establiment de 
nom comercial Fem un Cafè, ubicat al carrer de l’Avinguda Ferrocarril, núm. 71 
del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts a l’adopció de mesures 
preventives o correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(T2642020000030) 
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7.- HABITATGE SOCIAL  
 

7.1 Aprovar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions per facilitar l’accés i el manteniment de 
l’habitatge, en règim de lloguer, a Sant Vicenç dels Horts, any 2019. 
(SBV22019000008) 
 

7.2 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social a nom del Sr. ALS i 
la Sra. SAG per poder mantenir l'habitatge, i el conveni que ho regula. 
(G0702015000004) 
 

7.3 Aprovar la prestació econòmica d’urgència social al Sr. FJTR i a la 
Sra. CNL per mantenir un habitatge i el conveni que ho regula. 
(G0702015000009) 
 
 


