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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de març de 2018, 

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

Hisenda
1.  Exp. 1/2018/HIS_PG – Fixar el marc pressupostari consolidat pel període 2019-2021.

Secretaria-Governació
2.  Exp. 7/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament.
Recursos Humans i Organització

3.  Exp. 3/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 
per a la previsió definitiva d’una plaça de Caporal de la Policia Local.

4.  Exp. 4/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu 
per a la provisió definitiva de nou places d’Administratiu/va.

5.  Exp. 19/2018/RH_CN – Nomenar funcionari interí, per substitució transitòria del titular de la 
plaça i amb categoria d’Operari.
Benestar Social

6.  Exp. 25/2018/EG_CON – Subscriure convenis de col·laboració amb les escoles J. BALTÀ ELIAS, 
CROSTÒFOR MESTRE, MONTAGUT, PAU BOADA, MAS I PERERA, ESTALELLA I GRAELLS I 
VEDRUNA SANT ELIAS, per la prestació del servei de vetlladors i vetlladores en horari de 
menjador escolar, curs 2017-2018.

7.  Exp. 2/2018/CNT – Adjudicar a l’empresa LA LLUM DEL NORD ACCP, el contracte administratiu 
dels serveis de traducció intercultural àrab, amazig, català i castellà, per a persones usuàries 
dels Serveis Socials Bàsics.
Serveis Socials

8.  Exp. 49/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, 42, 2n A.
9.  Exp. 51/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Fruita, núm. 2, 

2n.
10.  Exp. 52/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Castellers de 

Vilafranca, núm. 17, 5è 5a.
Serveis Urbanístics 

11. Exp. 1/2018/EG_CU – Requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ l’import en concepte 
de les despeses del consum elèctric, de gas i d’aigües de la finca de la plaça de la Verema, 
núm. 1.

12. Exp. 1/2018/URB_OIM – Aprovar el projecte d’execució de les obres d’ampliació de nínxols al 
cementiri municipal: recintes 10 i 11.

13. Exp. 21/2018/CNT – Retornar a l’empresa ROMERO GAMERO, S.A.U. (ROGASA) la fiança 
dipositada en garantia de les obres d’urbanització del carrer General Cortijo.

14. Exp. 22/2018/CNT – Retornar a l’empresa ROMERO GAMERO, S.A.U. (ROGASA) la fiança 
dipositada en garantia de les obres “d’impermeabilització i drenatges pendents d’executar 
sobre la llosa del ferrocarril”.

15. Exp. 5228/2017/CMN – Adjudicar a URUCOLZINC, S.L., al contracte administratiu menor de 
les obres de reparació de la coberta de l’edifici de l’auditori municipal.
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16. Exp. 6/2018/EG_SR – Sol·licitar a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, el complement per la 
actuació “Construcció d’un Skate Park a la llosa de la via”, en el marc del Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

17. Exp. 604/2018/CMN – Adjudicar a GREGORIO HP, SL, el contracte administratiu menor de 
construcció d’una part de la façana i les cobertes de la Casa Feliu.

18. Exp. 694/2018/CMN – Adjudicar a SELCAT 09, el contracte administratiu menor de la 
contractació de l’adequació de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació d’un ascensor a la Pl. 
Fèlix Mestre, núm. 6.

19. Exp. 8/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a TORRELLARDONA, SA, 
per les obres  de construcció d’oficines i altell en magatzem, en l’immoble situat al carrer Sant 
Miquel d’Olèrdola, núm. 3.

20. Exp. 80/2017/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 al carrer Amàlia Soler, núm. 16.

21. Exp. 83/2017/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 a la plaça Doctor Bonet, núm. 8.
Ocupació i Formació

 22. Exp. 30/2018/EG_CON – Subscriure amb el CEIP ESTALELLA GRAELLS, el CEIP MAS I PARERA i 
el CEIP PAU BOADA, conveni de col·laboració per tal que els/les alumnes/treballadors/res de la 
Casa d’Oficis la Mainada II, puguin fer tasques de vetlladors/es d’aula, monitors/es de menjador i 
suport a les activitats de lleure en general.
  Certificacions

23. Exp. 10/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 5 i última, relativa a les obres “d’Urbanització de 
la Zona Verda Melió Residencial – UA20”.

24. Exp. 30/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres de “Restauració del 
Claustre dels Trinitaris”, carrer de la Font, núm. 43.

25. Exp. 47/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 2 i última, relativa al contracte de 
subministrament, col·locació, legalització i urbanització d’una superfície per a jocs infantils, en la 
zona verda del Sector Melió Residencial - UA 20.

Ratificar Decret de l’alcaldia 
Ocupació i Formació

26. Exp. 4377/2017/CMN – Adjudicació dels serveis de docència del Projecte 2018 3 CFO 1 1, a les 
instal·lacions del CFO Francesc Layret.
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