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    La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 

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

 

 Secretaria-Governació 

 Exp. 7/2017/SEC_LT – Aprovar la transmissió de la llicència número 10 del servei municipal de 

taxi. 

 Recursos Humans i Organització 

 Exp. 20/2017 – Declarar vigent el contracte laboral d’un treballador de Via Pública. 

 Exp. 20/2017/RH_BT – Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a 

la contractació temporal i eventual de llocs de treball amb categoria laboral d’Operaris/àries de 

Manteniment General. 

 Exp. 54/2017/RH_CMC – Aprovar les bases i la convocatòria per a realitzar la provisió d’una 

plaça de Cap de Grup. 

 Exp. 559/2017/RH_CSP - Aprovar la convocatòria i les bases per a realitzar procés selectiu d’una 

plaça de Tècnic/a Via Pública. 

 Benestar Social 

 Exp. 414/2017/EG_SA – Atorgar a tres persones l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns 

Immobles de naturalesa urbana. 

 Serveis Socials 

 Exp. 116/2017/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge situat al carrer Eugeni d’Ors, 

núm. 31, Àtic 1a. 

 Exp. 34/2017/EG_SR – Aprovar amb l’Institut Català de les dones, el Contracte programa 

2017-2019, per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i a la realització 

de Polítiques d’Igualtat de Gènere. 

 Convivència i Ciutadania 

 Exp. 92/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb la Residència Inglada Via. 

Exp. 93/2017/EG_CON – Prorrogar el conveni de col·laboració amb el Consorci Sociosanitari de 

Vilafranca del Penedès. 

 Salut i Consum 

 Exp. 73/2017/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’Associació Gats de 

Vilafranca del Penedès. (AGV) 

 Exp. 45/2017/EG_CON – Subscriure amb l’entitat “El Turó. Salut Mental. Associació de 

Familiars i Amics, Alt Penedès”, conveni de col·laboració per a l’any 2017. 

 Gent Gran 

 Exp. 90/2017/EG_CON – Aprovar el nou conveni de col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona, que regula les condicions de les Unitats Mòbils del Servei Local de Teleassistència. 

 Serveis Urbanístics    

 Exp. 3812/2017/CMN – Adjudicar a ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES, SLP, el contracte 

administratiu menor de serveis de la direcció d’obra del projecte bàsic i executiu de reforma i 

ampliació de la casa de la Festa Major. 

 Promoció Econòmica 

 Exp. 2599/2017/EG_SA – Transferir a  Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola, una aportació 

en concepte de col·laboració al IV Congrés Art i Paisatge Vitivinícola. 

 Exp. 48/2017/CNT – Prorrogar amb l’empresa LIGPENEDES, S.L., el contracte del servei de 

disseny gràfic, comunicació, proposta de millora i dinamització per a l’edició de les Fires de Maig de 

2018.  

 



Ratificar Decret de l’alcaldia  

 Ensenyament – 

 Exp. 415/2017/EG_SA – Resolució de la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 

econòmics a alumnes que pertanyen a famílies amb pocs ingressos.  
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