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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 04 de juny de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Secretaria-Governació
1. Exp. 24/2018/SEC_RP – Retornat al servei per revisar l’expedient.

Recursos Humans i Organització
2. Exp. 3/2018/RH_EX – Atorgar a una treballadora una excedència voluntària per a tenir cura d’un 

fill/a, amb reserva del lloc de treball.
3. Exp. 18/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a dos treballadors per la realització de 

tasques de superior categoria com Tècnic/a Auxiliar Informàtica.
4. Exp. 1/2018/RH_CMC – Aprovar les bases del procés selectiu per a la provisió interna d’una 

plaça d’Administratiu/va adscrita al Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Benestar Social

5. Exp. 171/2018/EG_SA – Atorgar o denegar la bonificació del 100% de la taxa pel servei de 
gestió de residus municipals.

6. Exp. 718/2018/EG_SA – Atorgar o denegar l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa urbana.

7. Exp. 719/2018/EG_SA – Atorgar l’ajut per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de 
naturalesa urbana a persones que ja gaudien de l’ajut en anys anteriors.

8. Exp. 720/2018/EG_SA – Atorgar o denegar la tarifa social del servei de subministrament 
d’aigua (contracte domèstic).
Serveis Socials

9. Exp. 55/2018/EG_CON – Aprovar amb el COMITÉ DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT 
PENEDÈS el conveni de col·laboració per les actuacions prioritàries que el Comité de la Cruz 
Roja ha de portar a terme en l’àmbit social en aquest municipi. 
Convivència i Ciutadania

10.Exp. 67/2018/EG_CON – Prorrogar amb l’ASSOCIACIÓ RESSÒ VILAFRANCA el conveni de 
col·laboració per determinar els termes i condicions de col·laboració per tal de realitzar les 
mesures reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca.
Solidaritat i Cooperació

11. Exp. 66/2018/EG_CON – Subscriure amb l’entitat FARMACÈUTICS MUNDI (FARMAMUNDI) 
conveni per a l’exercici 2018.
Serveis Urbanístics   

12. Exp. 19/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada pel 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres de 
fonamentació de mòdul prefabricat a l’Institut Alt Penedès, en l’immoble situat a l’Av. 
Tarragona, núm. 90.

13. Exp. 29/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors sol·licitada pel 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres de reforç 
de les façanes de l’Institut Alt Penedès, en l’immoble situat a l’Av. Tarragona, núm. 90.

14. Exp. 64/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’una piscina d’ús particular en l’immoble situat a l’Av. Lluís Companys, núm. 50.
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15.Exp. 70/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 
d’ampliació d’habitatge unifamiliar existent en l’immoble situat al Ptge. Romà de Saavedra, 
núm. 5.

16. Exp. 1747/2018/CMN – Adjudicar a SERVEIS BONELL, el contracte administratiu menor dels 
treballs de desbrossada i reparació de camins municipals.

17. Exp. 1822/2018/CMN – Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL, SL el contracte administratiu menor de 
climatització de la sala de la planta baixa del Casal d’Avis del Tívoli.

18. Exp. 3/2018/URB_RAU – Aprovar l’informe de les condicions urbanístiques i d’edificabilitat de 
la finca situada al C. La Gornal, núm. 18.

19. Exp. 13/2018/URB_CI – Aprovar l’informe sobre la viabilitat d’ampliar la vorera per a la 
col·locació d’una terrassa davant el bar situat en el núm. 10 de l’Av. Tarragona.

20. Exp. 28/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei de 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contra incendis i els equipaments 
relacionats dels edificis de l’Ajuntament.
Promoció Turística

21. Exp. 35/2018/CNT – Classificar les propostes presentades a la licitació pel Disseny gràfic, 
aplicació, seguiment, comunicació i proposta d’activitats paral·leles de la Fira del Gall.

22. Exp. 68/2018/EG_CON – Aprovar el conveni de col·laboració amb el CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA (CPTP) per a l’execució i conservació de l’àrea de pernocta per autocaravanes.
Cultura

23.Exp. 51/2018/CNT – Aprovar el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que ha de regir l’adjudicació de la concessió de domini públic de l’equipament 
denominat Bar de l’Escorxador.
Certificacions

24. Exp. 4306/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’interior de l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 6.

25. Exp. 4308/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 3, relativa a les obres d’instal·lació d’un 
ascensor a l’interior de l’edifici de la Pl. Fèlix Mestre Nutó, núm. 8.
Ratificar Decret de l’Alcaldia 
Recursos Humans

26. Exp. 70/2018/EG_CON – Aprovació de la signatura dels convenis de col·laboració educativa amb 
l’IES EUGENI D’ORS per tal d’acollir estudiants en la modalitat de Formació Professional Dual.
Urbanisme

27. Exp. 80/2018/EG_CTB – Renúncia d’exercir el dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat 
al carrer Falcons de Vilafranca, núm. 12 bloc A escala, 8è 4a.

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

Vist-i-plau l'Alcalde,
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