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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2018, 

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

Hisenda
1. Exp. 2/2018/HIS_IFE –  Donar compte de l’informe de morositat presentat per l’Interventor i la 

Tresorera a 31/03/2018, en relació al grau de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de 
morositat i període mitjà de pagament.
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 4/2018/RH_FPS – Declarar extingida la relació laboral d’una treballadora amb motiu de la 
seva jubilació.

3. Exp. 7/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió 
temporal de una plaça de Tècnic/a Esports.
Benestar Social

4. Exp. 2/2018/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, convocatòria del Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019.
Serveis Socials

5. Exp. 15/2018/EG_SR – Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la DIPUTACIÓ DE 
BARCLEONA, en el marc del Catàleg de serveis 2018.

6. Exp. 74/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 
núm. 27, 2n 6a.

7. Exp. 75/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de la Font, núm. 2, 
2n 4a.

8. Exp. 77/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 
3r A.
Salut i Consum

9. Exp. 12/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ GATS DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, per la gestió de les colònies de gats controlades.
Participació Ciutadana i Voluntariat

10. Exp. 170/2018/EG_SA – Aprovar les bases del concurs de relats que promou el servei municipal 
de Participació Ciutadana i Voluntariat, per a l’any 2018.
Serveis Urbanístics  

11. Exp. 46/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’una piscina en l’immoble situat al Passatge Germanes Lara, núm. 8.

12. Exp. 50/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’instal·lació d’un ascensor en l’immoble situat al C. Mossèn Coy, núm. 30.

13. Exp. 60/2018/URB_OMA – Tenir per presentada i aprovar la modificació de projecte presentada 
per PARTNERS FUND EXPRESS, SL. per les obres en l’immoble situat al carrer de Pere Giró, 
núm. 26.

14. Exp. 24/2018/CNT – Retornar a l’empresa CIVIL STONE, SL, la fiança dipositada en garantia de 
les obres d’urbanització del Passeig Rafael Soler entre el C. Tossa de Mar i el Pont de Moja.

15. Exp. 3/2018/URB_DPH – Concedir llicència municipal de divisió en propietat horitzontal i ús de 
la finca situada a l’Av. Catalunya, núm. 2 baixos. 
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Serveis Urbans
16.Exp. 67/2017/CNT – Adjudicar el contracte per els servies d’inspecció i poda de seguretat en 

exemplars arboris del terme municipal.
Cultura

17.Exp. 52/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb el BALL DE CAPGROSSOS DE VILAFRANCA, 
en concepte d’ajut pel seu funcionament i per les activitats de celebració del 50è aniversari.

18. Exp. 54/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb ELS GEGANTERS DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, en concepte d’ajut per les activitats del ball, suport a l’organització de la Diada del 
Geganter, de la Diada de la Vigília de Corpus i com a Ball de la Festa Major.

19. Exp. 56/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb el BALL DE BASTONERS, en concepte d’ajut 
pel seu funcionament i per les activitats de celebració del 75è aniversari de la recuperació del 
ball.

20. Exp. 16/2018/EG_SR – Acceptar el ajuts atorgats per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en el 
marc del Catàleg de serveis 2018.

21. Exp. 17/2018/EG_SR – Sol·licitar al DEPARTAMENT DE CULTURA de LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural – OSIC la col·laboració per la 
Festa Major 2018.

22. Exp. 1686/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa BITO PRODUCCIONS, S.L., l’espectacle teatral 
Les noies de Mossbank Road.
Relacions Internacionals

23.Exp. 18/2018/EG_SR – Acceptar la subvenció per a l’operació “Ecosistema d’Innovació del 
Penedès i canvi del Model Energètic”
Ratificar Decrets de l’alcaldia
Promoció Econòmica

24. Exp. 1005/2018/CMN – Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL, S.A., el contracte d’instal·lació  
d’electricitat per a les Fires de Maig 2018.

25. Precs i preguntes
 No s’ha efectuat cap petició.
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