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       La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 20 de novembre de 

2017, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

Secretaria-Governació 

Exp. 12/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament. 

Recursos Humans i Organització 

Exp. 654/2017/RH_CSP – Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a Auxiliar 

Tècnic d’Equipaments Culturals, adscrit/a al Servei de Cultura. 

Exp. 31/2017/RH_CG – Abonar a un treballador el plus per tasques de superior categoria 

“Inspector de la Policia Local”. 

Exp. 29/2017/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral 

i funcionari durant el mes d’octubre de 2017. 

Exp. 12/2017/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis 

extraordinaris) realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest ajuntament durant el mes 

d’octubre de 2017.  

Informàtica 

Exp. 65/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, del servei de manteniment dels 

elements d’electrònica (switching i routing) de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament. 

Serveis Socials 

Exp. 4218/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa INUIT PLACE, SLU, el servei 

d’Assessorament a l’Actuació de Disseny Organitzacional per als Serveis Socials de 

l’Ajuntament. 

Exp. 163/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, 

núm. 42, 1r B. 

Exp. 164/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 

núm. 3-5, 1r 2a. 

Exp. 165/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 

núm. 52, 3r 3a. 

Exp. 166/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 

núm. 52, 2n 4a. 

Exp. 167/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda  Tarragona, 

núm. 52, 4t 4a. 

Exp. 168/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 

5 2n. 

Exp. 169/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, 

núm. 2, 2n 4a. 

Exp. 170/2017/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer 

de la Font, núm. 39, 2n. 

Serveis Urbanístics 

Exp. 66/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres en 

l’immoble situat al carrer Germanor núm. 41. 

Exp. 67/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, sol·licitada per 

RIUS I OLIVER, C.B., per les obres de reforma en l’immoble situat a l’Avinguda de Tarragona, 

núm. 11. 



Exp. 48/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a SABADELL  REAL 

ESTATE DEVELOPMENT, SL, per les obres d’enderroc d’edifici industrial en cantonada, en 

l’immoble situat en Av. Tarragona, núm. 79. 

Serveis Urbans 

Exp. 38/2017/EG_SR – Aprovar l’acceptació del recurs material, cessió en propietat de 

bancs ecodissenyats de plàstic reciclat. 

Promoció Turística 

Exp. 4373/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS, SA, la contractació de la publicitat de la Fira del Gall 2017 als mitjans de 

comunicació TV3, C33 i C3/24, i als canals de ràdio de Catalunya Ràdio. 

Exp. 4375/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa PUBLIPRESS MEDIA SLU, la contractació de la 

publicitat de la Fira del Gall 2017 a La Vanguardia, Què fem? I al programa Via Lliure. 

Ratificar Decrets de l’alcaldia 

RECURSOS HUMANS -  

Exp. 69/2017/RH_CN – Contractació d’un treballador mitjançant un contracte laboral 

d’interinatge i amb categoria laboral de Cuiner/a. 

SEVEIS URBANS -  

Exp. 54/2017/CNT – Declarar deserta la licitació i tramitat de nou per procediment negociat 

el subministrament d’un vehicle elèctric tipus furgó i el seu manteniment durant 4 anys.  

Punts inclosos per via d’urgència 

Secretaria-Governació 

Exp. 40/2017/EG_SR – Acceptar la subvenció per al projecte de reforma de Cal Figarot que 

portaran a terme els Castellers de Vilafranca. 
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