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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 de gener  de 2018, 

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

 

 Recursos Humans i Organització 

1. Exp. 3/2017/RH_RP – Desestimar el recurs potestatiu de reposició d’un funcionari de carrera. 

2. Exp. 574/2017/RH_CSP – Aprovar la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de Tècnic/a 

Mitjà/na Turisme. 

 Serveis Socials 

3. Exp. 228/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, 

núm. 3-5, 2n 2a. 

 Joventut 

4. Exp. 5495/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa BS STAFF, el servei d’atenció a les sales 

d’estudi municipals Casa Amiguet i Escavi. 

 Serveis Urbanístics 

5. Exp. 148/08 – Declarar la caducitat de la llicència atorgada per acord de la Junta de Govern 

Local de data 21 de juliol de 2008 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en el solar 

situat a l’Av. del Garraf, núm. 137. 

6. Exp. 50/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

reforma d’habitatge unifamiliar en l’immoble situat al C. Amàlia Soler, núm. 52 

 Cultura 

7. Exp. 123/2017/EG_CON – Subscriure conveni per a l’any 2017 amb el BALL DE L’ÀLIGA, en 

concepte d’ajut per al seu funcionament. 

8. Exp. 124/2017/EG_CON – Subscriure conveni per a l’any 2017 amb el BALL DE 

CERCOLETS, en concepte d’ajut per al seu funcionament. 

9. Exp. 125/2017/EG_CON – Subscriure conveni  de col·laboració amb l’empresa DIAGONAL 

TELEVISIÓ SLU, en concepte de subvenció a la producció audiovisual “Vilafranca”. 

Certificacions 

10.  Exp. 59/2017/EG_CER – Aprovar la certificació número 3, relativa a les obres d’adequació 

genèrica de voreres al barri de Sant Julià. 

Ratificar decret de l’alcaldia  

 Recursos Humans 

11.  Exp. 81/2017/RH_CN – Contractació per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i de 

muntatge i desmuntatge, per activitats relacionades amb les arts escèniques, durant el mes 

de gener 2018. 
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