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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Secretaria-Governació
1. Exp.  18/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

Ajuntament.
2. Exp.  20/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

Ajuntament.
3. Exp.  43/2017/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

Ajuntament.
4. Exp. 145/2018/EG_SA – Aprovar l’atorgament d’una subvenció concedida per la Diputació de 

Barcelona als CASTELLERS DE VILAFRANCA, per l’execució del projecte de reforma de Cal 
Figarot, despeses any 2018.

5. Exp. 146/2018/EG_SA – Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa als 
CASTELLERS DE VILAFRANCA, per l’execució del projecte Museu dels Castellers de Vilafranca.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 12/2018/RH_PPO – Rectificar l’error material del salari establert en l’acord de data 16 
d’abril de 2018 de contractació de treballadors/es desocupats/des.

7. Exp. 1/2017/RH_OOP – Rectificat el nombre de places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 
2017.

8. Exp. 31/2018/RH_CN - Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i muntatge 
i desmuntatge durant el mes de maig, per activitats relacionades amb les arts escèniques.
Serveis Socials

9. Exp. 15/2018/CNT – Declarar deserta la licitació per adjudicar per procediment obert els 
serveis d’atenció diürna del Centre Obert “La Finestra”.
Ensenyament

10.Exp. 53/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ L’ESPIGA per 
la cessió d’ús de l’aula multisensorial de la llar municipal d’infants Lola Anglada.

11. Exp. 150/2018/EG_SA – Satisfer a les diferents escoles i instituts els imports dels ajuts 
econòmics a l’escolarització del segon trimestre del curs 2017-2018.
Esports

12.Exp. 51/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració per a l’any 2018 amb el CLUB 
FONDISTES PENEDÈS, per la planificació, l’organització i l’execució tècnica de la cursa atlètica 
“10K Vilafranca”.

13. Exp. 5409/2017/CMN – Adjudicar al subministrament de combustible de biomassa d’estrella 
forestal primària, a facturar segons consum real.
Gent Gran

14.Exp. 738/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa PASTISSERIA CAN PARDO, SL, el servei de 
càtering per a la 16a. Festa de la Gent Gran.

15. Exp. 39/2018/CNT – Prorrogar amb l’empresa VITAL ACTIVITY, el contracte administratiu de 
serveis, destinats a la dinamització personal i d’organització d’activitats saludables per a gent 
gran.
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Serveis Urbanístics
16. Exp. 2/2017/URB_EUC – Aprovar definitivament els Estatus i Bases d’actuació corresponents al 

polígon d’actuació urbanística 12 del POUM. 
17. Exp. 2/2018/URB_OIM – Aprovar el projecte de execució de les obres de construcció d’un Nou 

Centre Obert al passatge Alcover número 6 cantonada carrer Migdia. 
18. Exp. 56/2017/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres d’ampliació i 

reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B.  
Medi Ambient

19.  Exp. 2/2017/MA_HU – Adjudicar les parcel·les d’Horts Urbans del carrer Francesc Candel, al 
barri de l’Espirall.
Serveis Urbans

20.Exp. 8/2018/SU_DOT – Aprovar els horaris d’obertura i tancament dels diferents accessos a 
l’illa de vianants.

21. Exp. 9/2018/SU_DOT – Retirar les biondes que corresponen a trams de titularitat municipal de 
l’avinguda de Tarragona, avinguda de Barcelona i carretera d’Igualada.
Ocupació i Formació

22. Exp. 7/2018/OF_F – Subscriure conveni de col·laboració amb EL TURO SALUT MENTAL. 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS. ALT PENEDÈS.
Cultura

23.Exp. 148/2018/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 
festives d’interès públic local.

24.  Exp. 149/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a l’ASSOCIACIÓ AMANTS DELS CAVALLS 
SANT ANTONI PENEDÈS, en concepte de col·laboració a la Festa dels Tres Tombs 2018.
Relacions Internacionals

25.  Exp. 2/2018/RI_AS – Adherir-se a la Declaració del Dia d’Europa 2018 que promou el Consell 
Català del Moviment Europeu.
Certificacions

26. Exp. 4993/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 1, relativa a les obres d’instal·lació de gespa 
artificial i noves plantacions a la plaça Milà i Fontanals.
Ratificar Decrets de l’alcaldia
Ensenyament

27. Exp. 13/2018/EG_SR – Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament  
d’una subvenció per al finançament de tres cicles de formació específica a l’Escola municipal d’Art 
Arsenal, curs 2016-2017.
Cultura

28. Exp. 12/2018/EG_SR – Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament 
d’una subvenció per al funcionament de l’Escola municipal de Música M. Dolors Calvet, curs 2016-
2017.

29. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,
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