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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 de juliol de 

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

 

 

 Seguretat Ciutadana 

 Exp. 17/2017/CNT – Ampliar el termini de presentació de proposicions en el procediment de 

licitació per al subministrament d’un camió grua d’arrossegament polivalent i equipament 

complementari. 

 Protecció Civil 

 Exp. 1/2017/PC_PA – Homologar l’actualització del Pla d’Autoprotecció de l’activitat SABADELL 

VIJAZZ PENEDÈS 2017. 

 Hisenda 

 Exp. 35/2017/HIS_DTP – Declarar l’obra destinada a la reforma i ampliació de l’Escola 

Montagut, situada al carrer Amàlia Soler, núm. 169, d’especial interès o utilitat municipal. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 6/2017/RH_CSP – Contractar a un treballador com a personal laboral fix, i amb categoria 

laboral de Tècnic/a Mitjà/na de Turisme. 

 Exp. 45/2017/RH_CN – Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració educativa amb l’Escola 

Universitària de Turisme CETA – Adscrit a la Universitat de Girona, per tal d’acollir a una estudiant en 

pràctiques. 

 Serveis Socials 

 Exp. 107/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere el Gran, núm. 

43 baixos. 

 Exp. 108/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 

núm. 52, 2n 4a. 

 Gent Gran 

 Exp. 63/2017/EG_CON – Subscriure conveni amb l’ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ 

UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN, per a l’any 2017. 

 Exp. 1389/2017/CMN – Adjudicar a l’empresa L’ENCANT DEL PENEDÈS SL, el servei de 

càtering de 700 berenars per a la 15a. Festa de la Gent Gran. 

 Serveis Urbanístics    

 Exp. 2265/2017/CMN – Adjudicar a ISTEM, SLU, el contracte administratiu menor de la millora 

de la instal·lació de la calefacció a l’escola Pau Boada. 

 Ocupació i Formació 

Exp. 17/2017/OF_PFO – Aprovar els criteris per fer la selecció de les persones que es proposin 

per a ser contractades amb Plans d’Ocupació d’Interès Públic, dins dels ajuts atorgats per la 

Diputació de Barcelona. 

 Promoció Turística 

 Exp. 19/2017/TUR_DT – Renovar l’adjudicació dels restaurants de la Fira del Gall 2017. 

 Relacions Internacionals 

 Exp. 7/2017/RI_PP – Fer una transferència a l’Ajuntament de Novo Mesto (Eslovènia), per al 

cofinançament de la trobada “Campament Internacional de Joves”.  

Certificacions 

 Exp. 1627/2017/CMN – Aprovar la certificació número 1 relativa a les obres de reasfaltat de les 

àrees carrer Tossa de Mar i carrer de JV Foix. 

 

 



 

 

Ratificar Decret de l’Alcaldia  

OCUPACIO I FORMACIÓ –  

 Exp. 2055/2017/CMN – Adjudicació a l’empresa DIOMIRA BARCELONA, la docència del Certificat 

de Professionalitat “Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil” 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


