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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de maig de 2020, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior – EXP. 14/2020/AJGL
Hisenda

2. Exp. 1/2020/HIS_PG – Donar a compte del Marc pressupostari consolidat pel període 2021-
2023.
Educació

3. Exp. 5/2020/EG_RN – Aprovar l’oferta de places i el calendari de preinscripció i matrícula 
d’alumnes a les Llars municipals d’Infants, per al curs 2020-2021.
Urbanisme

4. Exp. 20/2020/CNT – Aprovar l’expedient de contractació per a l’execució de les obres 
funcionals i energètiques de l’edifici Àgora.

5. Exp. 18/2020/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma en l’immoble situat a la Rambla Nostra Senyora, núm. 33.

6. Exp. 40/2020/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a VODAFONE ONO, SAU per les 
obres de canalització de serveis afectant el carrer Sant Pere entre carrer Vidal i Rambla St. 
Francesc.
Promoció Econòmica

7. Exp. 16/2020/CNT – Desistir del procediment pel disseny, implementació, execució, 
manteniment i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i d’aigua de les Fires e Maig 2020.
Ocupació

8. Exp. 17/2020/EG_SR – Acceptar la subvenció atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en data 27 de febrer de 2020, Codi Projecte 2020 3 OMT 1 1

Donar compte Decrets de l’Alcaldia
Recursos Humans i Organització

9. Exp. 27/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral de Treballador/a Social.

10.Exp. 28/2020/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de treball i amb 
categoria laboral de Treballador/a Social.

11.Exp. 29/2020/RH_CN – Concedir a una treballadora una jubilació parcial consistent en una 
reducció del 50% de la seva jornada laboral.

12.Exp. 37/2020/EG_CON – Aprovar amb la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA la signatura del 
Conveni de col·laboració educativa per tal d’acollir a una estudiant en pràctiques. 
Urbanisme

13.Exp. 19/2020/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors a SDIN RESIDENCIAL, SL per les 
obres de canalització de serveis afectant la zona del carrer Germanor, núm. 2.

14.Exp. 106/2019/CNT – Aprovar l’annex 1 – Treballs de Posttesat – del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte Fase 1B d’ampliació i reforma del Palau Reial Vinseum - Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya.

15.Exp. 4114/2019/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres de Construcció 
del subministrament elèctric principal i de reserva pel nou pavelló annex al de la Gamba.
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Relacions Internacionals
16.Exp. 1/2020/RI_AS – Adherir-se a la Declaració del Dia d’Europa, el 9 de maig de 2020, 

presentada pel Consell Català del Moviment Europeu.
17.Precs i preguntes

No s’ha efectuat cap petició.
Punts inclosos per via d’urgència
Urbanisme

18.Exp. 52/2020/URB_OMA – Concedir al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la  
Generalitat de Catalunya la llicència urbanística d’obres majors de construcció d’equipament 
Centre Residencial d’Atenció Educativa (CRAE) en l’immoble situat a l’Av. del Pla del Diable, núm. 
39.
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