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Acta: 39 / 20 

Data: 21 de setembre de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern, a excepció de la Sra. 
Magda Mata, que excusa la seva absència 

Inici de la sessió: 16:30 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 38/20, de data 16 
de setembre de 2020. 

Corporació 

2. S’aprova la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels opis instal·lats a la parròquia, així com el seu 
manteniment i explotació publicitària a risc i ventura del concessionari. 

Departament de Finances 

3. S’aprova la relació núm. 41/20 de factures conformades (inferiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 10.186,27 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

4. S’aprova la relació núm. 42/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 170.453,08 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

5. S’aprova la relació de pagaments núm. 24/20, per un import de 475,50 €: 

• Devolució d’una fiança provisional per un import de 301,50 €. 

• Devolució d’una quota de l’escola bressol per un import de 174,00 €. 

Departament d’Administració 

6. S’aprova la resolució favorable de les següents sol·licituds de comerç: 

Sol·licituds de baixa (3): 

• Sol·licitud núm. 7085024, presentada pel negoci TALLER ARQUITECTURA PUIG 
MONTES, dedicat a l’elaboració de projectes, direcció d’obres, serveis i gestions 
administratives per a la construcció i l’arquitectura. 

• Sol·licitud núm. 7085135, presentada pel negoci MYRMIDON MEDIA, dedicat a la 
realització de treballs de disseny i desenvolupament de sistemes, programes i 
aplicacions informàtiques. 
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• Sol·licitud núm. 7085138, presentada pel negoci APPS PREMIUM, dedicat a la 
creació, desenvolupament, manteniment i venda al detall d’aplicacions i de 
programes informàtics, i agencia de màrqueting digital. 

Sol·licituds d’obertura (4):  

• Sol·licitud núm. 7083670, presentada pel negoci GRAMALLA, dedicat a la venda al 
major de materials, accessoris i equipaments per a la construcció. 

• Sol·licitud núm. 7085202, presentada pel negoci ASSEGUR PREVENCIÓ, dedicat a 
l’assessorament en matèria de seguretat en el treball i prevenció de riscos laborals, i 
formació en prevenció de riscos laborals. 

• Sol·licitud núm. 7085203, presentada pel negoci UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, 
dedicat a assessorament, formació i certificació en el àmbits en que disposi d’una 
habilitació per part d’una entitat d’acreditació; i per a la implantació i seguiment de 
sistemes de normes de qualitat, de medi ambient, de seguretat alimentària, de 
prevenció de riscos laborals i d’ètica, de sostenibilitat i d’eficiència energètica; 
prestació de serveis de prevenció aliè en riscos laborals i formació a nivell bàsic en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

• Sol·licitud núm. 7085204, presentada pel negoci EURO PRINCIPAT E.P.Q.P., 
dedicat a la prestació de serveis en matèria de prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en el treball, consultoria i assessoria en aquestes matèries i altres 
àmbits afins, formació i instrucció professional en qualsevol especialitat de prevenció 
de riscos laborals, d’higiene industrial i de medicina en el treball. 

Departament de Cultura 

7. Vista la sol·licitud rebuda per a la utilització de la sala i vestíbul del Prat del Roure amb 
exempció del preu públic corresponent, i d’exempció del cost d’ús dels equips comunals; 

Vist que es tracta d’un acte promogut per una entitat sense ànim de lucre i que no es 
cobrarà entrada per la conferència que està previst que es dugui a terme; 
  

Entitat / Empresa Concepte Preu públic eximit 

Equip candidat presidència 
FC Barcelona 

Presentació candidatura Sr. 
Víctor Font (dia 8 d’octubre) 

1/2 dia Sala amb equips: 
788 € 

 

S’aprova la cessió dels espais sol·licitats amb règim de gratuïtat, incloent el lloguer 
de les sala, dels equips corresponents, i les hores de tècnic per assistir amb la 
il·luminació i el so. 

Departament d’Urbanisme 

8. S’aprova resoldre favorablement les següents sol·licituds d’urbanisme: 

• Sol·licitud núm. 7084341, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada al carrer Roca Corba (urb. Can 
Diumenge, parcel·la núm. 27). 

• Sol·licitud núm. 7084500, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada a la carretera dels Vilars. 
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• Sol·licitud núm. 7084812, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada al carrer Roca Corba (urb. Can 
Diumenge, parcel·la núm. 28). 

Departament de Cadastre 

9. S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds amb número de registre 7084968, 
7084975, 7084995, 7085002, 7085011, 7085103, 7085104, 7085121, 7085137, 
7085152, 7085165, 7085166, 7085174, 7085179, 7085184 i 7085210 d’inscripció 
d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Departament de Recursos Humans 

10. Vista la baixa inesperada per malaltia del Sr. Ricard Mañosas Vilanova (gestor 

d’aparcaments) i la necessitat de cobrir la plaça; 

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Patricia Barbosa da 
Cruz, per cobrir la plaça de gestor d’aparcaments en règim de treballadora pública 
interina, des del 22 de setembre de 2020 fins a la reincorporació de la persona 
titular de la plaça. 

11. S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència i en qualitat de secretari amb 
caràcter d’interí, adscrit al Departament de Cultura, del Sr. Alfred Huerta Pérez, del 
22 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021. 

Departament de Circulació i Atenció Ciutadana 

12. S’aprova la relació 2020/ACI/0014, de la Comissió de Circulació, de resolució 
d’al·legacions de constatacions d’infracció, per un import de 156,26 € d’al·legacions 
estimades i de 330,55 € d’al·legacions desestimades. 

13. Vista la proposta de la Comissió de Circulació de resolució dels recursos sobre sancions 

administratives; 

S’aprova desestimar el recurs administratiu amb número de registre 7084655 i 
conseqüentment confirmar la sanció d’estacionament i circulació objecte del recurs. 

 

 

 

 

Esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. cònsol major aixeca la sessió. Són dos 
quarts de set de la tarda. 
   
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


