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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 13 de març de 

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

 

 Hisenda 

 Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2018-2020, de les entitats que integren la 

Corporació Local (sector AA.PP.) 

 Recursos Humans i Organització 

 Atorgar a una treballadora una ampliació de l’excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a.  

 Compres i Contractació 

 Prorrogar amb l’empresa FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, el contracte 

de l’assegurança de la flota de vehicles propietat de l’Ajuntament. 

 Joventut 

 Prorrogar amb l’empresa ASSOCIACIÓ TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ, el contracte 

administratiu de serveis, destinat a l’assessoria de mobilitat internacional per a joves i suport 

d’atenció en l’àmbit de la informació juvenil. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar la transferència d’una tercera bestreta a l’Association Espasse Marocain des professionel 

Chefchaouen.  

 Gent Gran 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de consergeria i manteniment del Casal 

d’Avis de l’Espirall. 

 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL, SA, el contracte administratiu menor de les obres 

d’instal·lacions bàsiques per a 3 habitatges a la Casa Feliu de la Rbla. Sant Francesc, 24. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de manteniment de les instal·lacions 

d’electricitat dels edificis municipals. 

 Adjudicar a les empreses CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL, TELNET SISTEMAS 2008, SL i 

ELÈCTRICA GÜELL, SA, el contracte administratiu de les obres d’adequació dels locals situats a la 

Ronda de Mar, núm. 109 i 117, i declarar deserta la licitació del LOT 2. 

 Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de les finques del C. Mare 

Ràfols, núm. 66 i Ps. Renaixença, núm. 21. 

 Retornar a l’empresa  CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la fiança dipositada en garantia de les 

obres de “Construcció nou camp de futbol 7”. 

 Retornar a l’empresa  CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la fiança dipositada en garantia de les 

obres de “Rehabilitació de les façanes del Mercat de Sant Salvador”. 

 Aprovar la modificació del projecte, presentada per l’empresa DOMENYS 90 SL, de les obres  

de manteniment i seguretat estructural en l’immoble situat al carrer Sant Joan, núm. 8. 

 Aprovar el Pla se Seguretat i Salut del contracte de les obres de la façana posterior de la Casa 

Feliu, a la Rambla de Sant Francesc, núm. 24. 

 Concedir llicència urbanística d’obres majors a HERETAT MAS TINELL, SL, per les obres en 

l’immoble situat a la Ctra. Sant Martí, KM 0.5.  

 Ocupació i Formació 

 Acceptar l’import atorgat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, consistent en el 

fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”.  



 Subscriure amb el CEIP Estalella Graells, el CEIP Mas i Perera i el CEIP Pau Boada, conveni de 

col·laboració per tal que els/les alumnes treballadors/es de la Casa d’Oficis La Mainada, puguin 

desenvolupar tasques de suport. 

 Cultura 

 Adjudicar el servei de sonorització d’espectacles al Teatre Cal Bolet i a l’Auditori Municipal. 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa, el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques, dels serveis de redacció i direcció del projecte 

museogràfic de la Casa de la Festa Major. 

 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 4, relativa a les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, 

aparcament sobre la llosa costat Tarragona del C. Camp del Cellerot LOT 1” 
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