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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 19 de febrer  de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Alcaldia
1. Exp. 14/2018/EG_CON – Renovar el conveni amb el CASINO UNIÓ COMERCIAL per a l’any 

2018.
Hisenda

2. Exp. 10/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per la realització de 
les auditories de comptes i els informes de control financer de les entitats dependents de 
l’ajuntament.

3. Exp. 3/2018/HIS_DTP – Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost de 
béns immobles, per la finca del C. Orient, 44, 1r A.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 523/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora com a personal laboral fix i amb 
categoria laboral de Tècnic/a Arxiu Municipal.

5. Exp. 525/2017/RH_CSP – Rectificar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 
2018, en relació al nomenament d’un funcionari de carrera adscrit a Intervenció.

6. Exp. 559/2017/RH_CSP – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral 
temporal d’interinitat per substitució de treballadora amb dret a la reserva del lloc de treball i 
amb categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na Via Pública.

7. Exp. 1/2018/RH_OOP – Aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018.
8. Exp. 5/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a una treballadora per la realització de 

tasques de superior categoria con Tècnic/a Mitjà/na Ensenyament.
9. Exp. 15/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat 

fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria d’Operari.
10. Exp. 1/2018/RH_SEP – Aprovar una comissió de serveis per tal que una treballadora realitzi les 

tasques vinculades amb el nou Equipament Juvenil.
11. Exp. 2/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 

realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de gener de 2018.
12. Exp. 4/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials, realitzats pel personal laboral i 

funcionari durant el mes de gener de 2018.
Compres i Contractació

13. Exp. 5199/2017/CMN – Fixar el preu de manteniment i subministrament de tóners de les 
fotocopiadores amb OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL, SISTEMAS DE OFICINA DEL 
PENEDÈS, S.A. i EQUIPS D’OFICINA CATALUNYA, S.L. per a l’any 2018.
Benestar Social

14. Exp. 3/2018/EG_SR – Modificar l’anterior acord de la Junta de Govern Local de data 5 de 
febrer de 2018, en relació als imports a sol·licitar a la Diputació de Barcelona, Catàleg de 
Serveis de l’any 2018, Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Serveis Socials

15. Exp. 18/2018/EG_CON – Subscriure conveni de col·laboració amb l’associació RESSO 
VILAFRANCA, per a l’any 2018.

16. Exp. 16/2018/EG_CTB – Aprovar la pròrroga de l’acord d’ús amb finalitat social dels 
habitatges situats al carrer de la Font, núm. 39 2n, per un període de tres anys.
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17. Exp. 22/2018/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge de l’Avinguda 
Tarragona, núm. 52, 3r 3a.

18. Exp. 23/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 
núm. 27, 4t 2a.

19. Exp. 24/2018/EG_CTB – Prorrogar el contracte d’utilització de l’habitatge  situat al passatge 
Lluís Mata Acedo, núm. 27, 4t 2a.
Solidaritat i Cooperació

20. Exp. 17/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb el COMITÈ CATALÀ DE L’ACNUR, ALT 
COMISSIONAT DE NACIONS UNIDES PELS REFUGIATS, per a l’any 2018.
Serveis Urbanístics

21. Exp. 1/2018/URB_PAR – Concedir llicència municipal per la divisió en propietat horitzontal i ús 
de la finca situada al C. Orient, núm. 6 i 8.

22. Exp. 11/2017/URB_RAU – Aprovar l’¡informe en relació a la viabilitat de les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat de 21 habitatges en la finca del C. Xicots de 
Vilafranca, núm. 23.
Ocupació i Formació

23. Exp. 4376/2017/CMN -  Adjudicar el servei de docència de les accions formatives (FOAP 2017).
Cultura

24. Exp. 8/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS SL (ELLAP),  
els serveis per atenció al públic, distribució de publicitat i vigilància i control dels espais 
expositius.
Certificacions

25. Exp. 7/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 3 relativa a les obres del trasllat d’una estació 
transformadora a una nova ubicació situada a l’aparcament darrera de la Biblioteca Comarcal de 
Vilafranca.

26. Exp. 22/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 7 relativa a les obres de reforma i ampliació 
edifici La Pelegrina, espai cívic per a joves, en el carrer Baltà de Cela, 45-47.

27. Exp. 2364/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 3 i última relativa a l’obra d’adequació del 
local del tercer pis de la Pl. Penedès, núm. 3.
Punts inclosos per via d’urgència
Secretaria

28. Exp. 27/2018/EG_CON – Aprovar conveni amb la FUNDACIÓ VINSEUM pel qual es 
consent que l’ajuntament enderroqui l’edifici de la plaça Jaume I núm. 5 “Cal Pa i 
Figues” i construeixi sobre el solar d’equipaments un nou edifici.
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