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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 
2018, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Hisenda

2. Exp. 4/2018/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de l’Interventor i la Tresorera en relació al 
grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat.
Secretaria-Governació

3. Exp. 28/2018/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 10/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar procés selectiu d’una 
plaça d’Informador/a Turístic/a adscrita a Promoció Turística.

5. Exp. 21/2018/RH_PPO – Contractar a 6 treballadors amb categoria laboral de Tècnic/a Mig 
d’Ocupació.

6. Exp. 28/2018/RH_CG – Aprovar la distribució de la quantitat global del complement de 
productivitat entre els empleats municipals.

7. Exp. 71/2018/RH_CN – Nomenar funcionària interina per ocupar una plaça de Tècnic/a 
d’Administració Especial – Advocada adscrita a Serveis Jurídics.

8. Exp. 72/2018/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i de 
muntatge i desmuntatge durant el mes de novembre, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.
Informàtica

9. Exp. 113/2018/CNT – Aprovar l’adquisició de 5 ordinadors a l’empresa INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLÉS, SA.
Procediment Sancionador

10.Exp. 304/2018/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.
Benestar Social

11.Exp. 181/2018/EG_CTB – Acordar la compensació per a la utilització de l’habitatge situat al 
carrer Eugeni d’Ors, núm. 31, àtic 1a.

12. Exp. 403/2017/EG_SA – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 
2017 en el sentit d’atorgar ajuts i bonificacions per la finca de l’Av. del Garraf, núm. 18, 2n A.
Salut i Consum

13.Exp. 3034/2018/EG_SA – Concedir una subvenció a l’ASSOCIACIÓ GINESTA per al projecte 
“Millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades de càncer de mama”
Joventut

14.Exp. 89/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa F. VIDAL, SL, el contracte pel subministrament, 
muntatge i instal·lació de mobiliari per l’espai cívic per a joves a l’antic mercat de La Pelegrina.
Serveis Urbanístics 

15. Exp. 135/2018/EG_CON – Subscriure amb la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al 
carrer Mossèn Coy, núm. 30 conveni de col·laboració per a la instal·lació d’un ascensor a 
l’interior de l’edifici.
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16.Exp. 58/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. per a l’ampliació de la xarxa de subministrament 
d’electricitat afectant els carrers Dos de Maig, Pines i Santa Clara.

17. Exp. 140/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar en l’immoble situat al carrer Pere Alagret, núm. 40.
Serveis Urbans

18.Exp. 2215/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa SECE, SA els treballs de renovació i millora 
semafòrica d’Amàlia Soler – General Cortijo i el subministrament i instal·lació de leds i altres 
elements.
Promoció Econòmica

19. Exp. 6/2018/PE_PAC – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA 
conveni de col·laboració per la implementació de la il·luminació de Nadal.

20. Exp. 7/2018/PE_PAC - Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA 
GIRADA conveni de col·laboració per la implementació de la il·luminació de Nadal.

21. Exp. 9/2018/PE_PAC - Aprovar i subscriure amb UNIÓ DE BOTIQUERS I COMERCIANTS DE 
L’ESPIRALL conveni de col·laboració per la implementació de la il·luminació de Nadal.
Ocupació i Formació

22. Exp. 53/2018/EG_SR – Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019.
Promoció Turística

23. Exp. 8/2018/EG_APP – Aprovar la proposta de preus públics per la Fira del Gall 2018.
Cultura

24.Exp. 3158/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a l’entitat EDICIONS I PROPOSTES 
CULTURALS ANDANA, SL en concepte de col·laboració amb les despeses de l’organització de la 
segona edició del Premi Anna Maria de Saavedra.

25. Exp. 134/2018/EG_CON – Subscriure conveni  de col·laboració i residència amb la 
PRODUCTORA FLYHARD.

26.Exp. 70/2017/CNT – Declarar que la resolució anticipada del contracte de serveis de bar de 
l’equipament de l’Escorxador ha generat perjudicis patrimonials a l’Ajuntament.
Certificacions

27. Exp. 37/2018/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’urbanització de l’Eix de 
la Via, ÀMBITS 11, 12 i 13.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Ocupació i Formació

28. Exp. 41/2018/EG_SR – Aprovació dels plans de treball i sol·licitud d’una subvenció per la 
contractació de 27 persones en el marc del projecte Treball i Formació.

29. Exp. 3039/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa NIRONET, SL les tasques de formació de les 
accions formatives MF3060, MF3064, MF3065.

30. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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