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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 4 de febrer de 2022 
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 
 
URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000112, de data 26 de 
gener, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
serveis d’arquitecte tècnic. (CTME2022000003) 

 
2.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000122, de data 27 de 

gener, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
serveis d’arquitecte. (CTME2022000002) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA  
 

3.1 Donar per finalitzat el procediment administratiu obert al Sra. EMPN i 
procedir a l’arxiu de l’expedient núm. 251/2021. (SC022021000251)  
 

3.2 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la 
relació annexa, 05-22005856 de data 28 de gener de 2022, que comença per 
2022000200 i finalitza per 22/A-0100. (G0372022000012)  
 
4. RECURSOS HUMANS  
 

4.1 Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel senyor 
ASC contra la convocatòria i les bases publicades per a la selecció definitiva 
mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de l'escala 
d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà/ana AE, 
número plaça 9 de mobilitat i transport públic, de personal funcionari de carrera. 
(RH112021000038)  
 
5. ECONOMIA I HISENDA  
 

5.1 Donar compte al govern del contingut de l'informe 21/2021 de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al compte general de les 
corporacions locals, exercici 2019. (EC102022000002)  
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6. CULTURA  
 

6.1 Aprovar la concessió dels premis del 6è Concurs certamen literari 
Narcís Lunes i Boloix, 6a edició d’adults en llengua catalana en modalitat de 
poesia, any 2021. (SBV32021000004)  
 
7. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

7.1 Aprovar l’acceptació de la concessió de la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de suport a les persones prioritàriament 
desocupades, per a la realització d’accions de formació corresponent al 
certificat de professionalitat ADGG208 – d’Activitats Administratives amb la 
relació al client. (SBV42022000001)  
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

8.1 Aprovar el tancament i l’arxiu de l’ordre d’execució per la reparació 
de l’escomesa, del clavegueram, per evitar que aboquin aigües residuals a la 
riera, la parcel·la ubicada en el carrer de l’Av. Mas Picó, núm. 128. 
(T2642021000037) 

 
8.2 Aprovar liquidació recollides selectives sistemes integrats de gestió 

de residus municipals: recollida de paper i cartró, envasos i vidre de setembre a 
novembre de 2021, RAEE 3r trimestre 2021 i venda paper de gener a setembre 
de 2021. (MALQ2021000001) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Iniciar l'expedient per ordenar a un establiment de bar – restaurant, 
l’adopció de mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i 
sanitàries. (SOMC2022000002) 
 

9.2 Aprovar el tancament i l'arxiu de l'expedient per ordenar les mesures 
correctores a un establiment de venda de productes alimentaris, a l’adopció de 
mesures correctores per esmenar deficiències higièniques i sanitàries. 
(SOMC2021000006) 
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Inadmetre recurs de reposició presentat a l’expedient sancionador 
per infracció administrativa en matèria de seguretat viària, núm. Rel: 21-
NEPEST. 2200972. 
 
 


