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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de juny de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 33/2015 – Resoldre un expedient de reclamació patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 37/2017/RH_CN – Declarat vigents els contractes laborals de dues treballadores per un 

període de 6 mesos addicionals. 

 Exp. 38/2017/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 

per obra i/o servei determinat i amb categoria laboral de Tècnic/a Auxiliar Informàtica. 

Exp. 6/2017/RH_SX - Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari  durant el mes de maig de 2017. 

Exp. 9/2017/RH_CG -Aprovar la relació de treballs especials (nocturnitats, festius, assistències 

a judicis i complements) realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de maig de 2017. 

Exp. 2/2017/RH_CMC - Aprovar les bases i la convocatòria del procés per a la provisió del lloc 

de treball de Responsable d’Activitats. 

 Serveis Urbanístics 

 Exp. 2351/2017/CMN – Adjudicar a INMOBILIARIA GORBAX, SL, el contracte administratiu 

menor dels treballs de col·locació d’un tancament d’obra a l’antiga Nau Cal Berger. 

 Exp. 8/2017/CNT – Adjudicar a INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL, el contracte administratiu de 

les obres de construcció d’una escala adaptada a l’edifici de la Plaça del Penedès, núm. 3. 

Exp. 29/2017/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules 

administratives particulars, de les obres de reforma dels equipaments i de la Plaça Doctor Bonet 

Centre Cívic Espirall de Vilafranca. 

 Exp. 25/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres 

d’arranjaments varis en l’immoble situat al carrer Torrelles de Foix, núm. 90.  

 Exp. 1138/2017/CMN – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de 

tancament de fusteria d’alumini de la Unitat d’Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional de 

Policia. 

 Promoció Econòmica    

Exp. 3/2017/PE_PAC – Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb l’Associació de 

Comerciants Centre Vila, per a la gestió de la dinamització comercial de l’any 2017.  

 Promoció Turística 

 Exp. 1876/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa GINY COMUNICACIÓ, SL, el servei de disseny 

gràfic, senyalització i comunicació de la Fira del Gall 2017. 

 Cultura 

 Exp. 1/2017/EG_SA – Concedir o denegar subvencions a les entitats privades i persones 

físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives, d’interès públic local, 

durant el  període de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2017. 

Relacions Internacionals 

 Exp. 5/2017/RI_PP – Acceptar la subvenció FEDER – VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura 

del Vi. Fase 2. 

Certificacions 

 Aprovar la Certificació núm. 3, relativa a les obres dels locals situats a la Ronda de Mar, núm. 109 

i 117, LOT-1 (Obra) 

 

 



Ratificar Decret de l’Alcaldia 

RECURSOS HUMANS 

- Exp. 36/2017/RH_CN - Contractació d’una treballadora mitjançant un contracte laboral 

temporal d’interinitat per substitució de treballador/a amb dret a la reserva de lloc de 

treball, i amb categoria laboral d’auxiliar Administratiu/va. 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


