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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Secretaria-Governació
1. Exp. 4/2018/SEC_RP – Resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial contra aquest 

ajuntament.
Recursos Humans i Organització

2. Exp. 522/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal fix i amb categoria de 
Tècnic/a Mitjà/na Medi Ambient.

3. Exp. 2/2018/RH_OOP – Aprovar una ampliació de l’oferta pública d’ocupació d’aquesta 
corporació per a l’any 2018.

4. Exp. 5/2018/RH_CSP – Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per 
a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a Sistemes.

5. Exp. 24/2018/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i muntatge 
i desmuntatge durant el mes d’abril, per activitats relacionades amb les arts escèniques.
Serveis Socials

6. Exp. 39/2018/EG_CON – Aprovar l’annex I al conveni de col·laboració amb el COMITÈ DE LA 
CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS pel manteniment del Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) 
per l’Atenció a la Dependència a Vilafranca i comarca.
Ensenyament

7. Exp. 40/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’administració de la 
GENERALITAT DE CATALUNYA mitjançant el DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, en relació a la 
implantació del Projecte +música a l’Escola Pau Boada, l’Escola Mas i Perera i l’Escola Josep 
Baltà Elias.
Salut i Consum

8. Exp. 36/2018/EG_CON – Prorrogar per a l’any 2018  el conveni de col·laboració amb el 
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA i el CONSELL DE COL·LEGIS DE 
VETERINARIS DE CATALUNYA, en matèria de gestió del Cens Municipal d’Animals de 
Companyia.
Esports

9. Exp. 418/2017/EG_SA – Concedir o denegar la subvenció a les persones per la pràctica 
d’activitats físiques i esportives continuades dels infants durant el curs 2017-2018.
Gent Gran

10.Exp. 9/2018/HIS_AQ – Satisfer a la FUNDACIÓ PINNAE l’import mensual durant l’any 2018 per 
la cessió dels dos Casals de la Gent Gran del Tívoli i de l’Espirall.
Medi Ambient

11.Exp. 9/2018/EG_SA – Tornar a obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i 
subvencions a les entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin 
activitats d’interès públic local en el camp del medi ambient.
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Serveis Urbans
12.Exp. 3/2018/SU_DOT – Instal·lar bandes reductores de ferro amb elements lluminosos (led) 

per protegir el pas de vianants de davant el Tanatori.
13. Exp. 4/2018/SU_DOT – Iniciar una primera fase d’adquisició d’elements de lluminositat passiva 

(catadiòptics) i instal·lar-los en els passos de vianants més vulnerables.
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Pere Regull i Riba
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