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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 d’abril  de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
  

 Secretaria-Governació 

 Resoldre dos recursos per reclamacions de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres del personal laboral i funcionari. 
 Establir l’escalat salarial per l’exercici del 2016, per les contractacions de personal eventual als 
centres dels Serveis de Foment de l’Ocupació i Promoció Econòmica. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per al procés selectiu d’una plaça de Cap de Grup adscrita a 
Serveis Urbans. 
 Aprovar les bases de la convocatòria per al procés selectiu per a la provisió interina de dues 
places d’Oficial 1. de la Unitat de Serveis. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Concedir a l’entitat Grup 3r. Mon - Mans Unides, una prorroga d’un mes per a la justificació del 
projecte referent a reforç a les institucions de 21 comunitats de Quetzaltenago i San Marcos 
 Serveis Urbanístics 

 Adjudicar a l’empresa BATLLE I ROIG SLP, el contracte administratiu per la redacció del 
projecte executiu i la direcció de l’obra d’urbanització de l’eix de la via. 
 Denegació de la sol.licitud de l’ús provisional i obres provisionals sol·licitades per l’empresa 
TANATORI ETERNA SL, per a la instal·lació d’un tanatori al c. Comerç/Bisbe Estalella 
 Serveis Urbans 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del subministrament de 
material de construcció en destinació a reparacions de manteniment de la via pública. 
 Adjudicar a l’empresa I.GORBAX SL. Les obres per protegir la circulació de vianants pel voral 
de l’av. de La Pelegrina entre els barris Barceloneta-St. Magí i l’Espirall. 
 Retornar a l’empresa HPC IBERICA SA, dipositada per garantia de serveis de retirada de 
diferents jocs infantils. 
 Promoció Econòmica 

 Resoldre la convocatòria de servei de Bar-Restaurant per les fires de Maig. 
 Promoció Turística 

 Renovar el conveni amb la propietat de la Casa Miro, pel qual s’integra a les visites guiades a la 
Ruta Modernista de Vilafranca. 
 Cultura 

 Satisfer al Consorci de la Normalització Lingüística l’aportació inicial de l’ajuntament. 
 Satisfer al club Triatló Miostaf l’import del conveni per les seves activitats, i deixar sense efecte 
i anul·lar l’import restant perquè la Cursa Ronda Catalana finalment va ser anul·lada. 
      Certificacions 

 Aprovar la certificació 2 i última de les obres d’Àrea d’esbarjo per a gossos a la zona de la Ciutat 
Jardí St. Julià. 
       Ratificar Decrets de l’Alcaldia i Resolucions 

 URBANISME- Adjudicar a l’empresa 9CONISEN SL, el contracte d’obres al local de les 
autoescoles al Camí Sant Martí, 8. 

SERV.URBANS- Adjudicació a l’empresa CULTIVOS Y JARDINERIA SANTIN SL, el subministrament 
d’arbrat. 
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