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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Seguretat Ciutadana
1. Exp. 2194/2018/CMN – Adjudicar la venda de 34 vehicles considerats residu sòlid a l’empresa 

RECICLATGES SABATÉ, SL.
Secretaria-Governació

2. Exp. 7/2018/SEC_PCA – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament.
Recursos Humans i Organització

3. Exp. 5/2017/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis d’una treballadora per tal que ocupi el 
lloc de treball de Responsable de Plantejament, Llicències i Habitatge.

4. Exp. 6/2017/RH_SEP – Prorrogar la comissió de serveis d’un treballador per tal que desenvolupi 
les tasques com a Responsable de Planificació.

5. Exp. 51/2018/RH_CN – Contractar a un treballador mitjançant un contracte laboral d’interinitat 
fins a la provisió reglamentària de la plaça i amb categoria laboral de Conserge Especialista. 

6. Exp. 52/2018/RH_CN – Nomenar a una treballadora funcionària interina fins a la provisió 
reglamentària de la plaça com a Tècnica d’Administració General adscrita al Servei de Compres i 
Contractació.

7. Exp. 21/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari durant el mes de juny 2018.

8. Exp. 8/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari durant el mes de juny de 2018.

9. Exp. 1/2018/RH_AC - Actualitzar les retribucions del personal electiu, del personal funcionari i 
del personal laboral de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Informàtica

10.Exp. 2798/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa GESTINET INFORMÀTICA, S.L. el servei de 
suport i assistència tècnica informàtica de forma presencial a l’usuari i al seu programari (Help 
Desk).
Benestar Social

11.Exp. 1149/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a cadascun dels titulars dels habitatges de la 
Plaça Fèlix Mestre Nutó, 6, corresponent al 20% del cost total de la instal·lació de l’ascensor.

12. Exp. 1153/2018/EG_SA – Atorgar una subvenció a cadascun dels titulars dels habitatges de la 
Plaça Fèlix Mestre Nutó, 8, corresponent al 20% del cost total de la instal·lació de l’ascensor.
Serveis Socials

13.Exp. 121/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 3, bloc 1, 2n 1a.

14. Exp. 122/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Galceran, núm. 5 
3r.

15. Exp. 123/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 
núm. 27, 4t 1a.

16. Exp. 124/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 3, bloc 1 1r 1a
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17.Exp. 125/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la plaça Fèlix Mestre Nutó, 
núm. 8 3r 2a.

18. Exp. 126/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 
núm. 27, 3r 6a.

19. Exp. 127/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 21, 3r 1a.

20. Exp. 128/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Abat Copons, núm. 
6, 2n.

21. Exp. 129/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Pere El Gran, núm. 
43 baixos.

22. Exp. 130/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1 5è 1a.

23. Exp. 131/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Torrelles de Foix, 
núm. 3, bloc 1, 2n 5a.

24. Exp. 132/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ponent, núm. 11, 
1r.

25. Exp. 133/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54, 
1r.

26. Exp. 134/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1 3r 4a.

27. Exp. 135/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 67, 
1r.

28. Exp. 136/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 54 
2n.

29. Exp. 137/2018/EG_CTB - Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del passatge Lluís Mata Acedo, 
núm. 27, 4t 2a.

30. Exp. 139/2018/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge de la plaça Milà 
i Fontanals, núm. 4, 1r 2a.
Esports

31.Exp. 1159/2018/EG_SA – Obrir convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, per 
la pràctica d’activitats físiques i esportives continuades dels infants, en ofertes fetes per les 
entitats esportives i AMPAs de Vilafranca, en horari extraescolar.

32. Exp. 40/2018/CNT – Adjudicar a BROKER KIROL, S.L. el contracte pel Subministrament i 
instal·lació d’equipament tècnic de salt de perxa amb certificació IAAF i rebutjar la proposta 
presentada per ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.

33. Exp. 75/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pels serveis de 
programació, coordinació i arbitratges del programa de competicions d’esports de lleure pel 
curs 2018/2019.

34.Exp. 76/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pels serveis de 
monitoratge i coordinació tècnica del programa “Les tardes” pel curs 2018/2019.
Serveis Urbanístics

35. Exp. 27/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a BAXTAL APLICACIONS 
SL per les obres de construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar en l’immoble situat al carrer 
Xicots de Vilafranca, núm. 13.
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36. Exp. 69/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a GADES CAT SL, per les 
obres de rehabilitació de local comercial i habitatge existent en l’immoble situat a l’Av. de 
Tarragona, núm. 34.  

37. Exp. 73/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística  a ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES FIJAS SL, per les obres d’una nova estesa subterrània afectant al carrer 
Sant Sadurní núm. 18.

38. Exp. 90/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors a ESTELLO 3 2014 SL 
per les obres de construcció d’una nau industrial en l’immoble situat al carrer de La Gornal, 
núm. 18.

39. Exp. 101/2018/URB_OMA – Concedir llicència a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE 
VILAFRANCA, S.A., per a la millora de la xarxa de sanejament del carrer Mas i Jornet, entre C. 
La Granada i el carrer Sant Sadurní d’anoia.

40. Exp. 2301/2018/CMN – Adjudicar a IDENTIFICACION CARE SL. el contracte administratiu 
menor de subministrament i instal·lació de maquinari RFID.

41.Exp. 72/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per la Direcció de les 
Obres d’urbanització de l’eix de la via, tram zona Papiol.

42. Exp. 42/2018/EG_CAU – Autoritzar a la lletrada per interposar demanda en vistes al 
desnonament de l’habitatge situat al carrer de La Palma, núm. 24, 3r 2a, pels impagaments 
reiterats que comporten incompliment del contracte d’arrendament signat.

43. Exp. 1/2018/URB_DPH – Concedir llicència per la divisió en propietat horitzontal i ús de la finca 
situada al carrer Eugeni d’Ors, núm. 39.
Serveis Urbans

44.Exp. 82/2018/CNT – Retornar a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL, l’aval definitiu dipositat 
en concepte de garantia en el contracte administratiu del subministrament i plantació d’arbrat 
per al municipi.
Promoció Econòmica – Mercats

45. Exp. 41/2018/EG_INF – Abonar a la Mancomunitat Penedès Garraf l’import cobrat de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de l’Actuació BUINESS LAB 
VILAFRANCA.

46. Exp. 2/2018/PE_CAM – Autoritzar el canvi de nom de la parada número 8 del Mercat Municipal 
Sant Salvador.
Cultura

47.Exp. 41/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel servei d’impressió 
de la publicitat de la programació de Cal Bolet i l’Auditori.
Certificacions

48. Exp. 56/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’ampliació i reforma del 
Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi – FASE 1 B

49. Exp. 5228/2017/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres de reparació de la 
coberta de l’edifici de l’Auditori Municipal.

50. Exp. 1534/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 relativa a les obres d’instal·lacions de 4 
habitatges i EC (FASE 2) a la planta segona de l’edifici de Casa Feliu.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia 
Serveis Urbanístics

51. Exp. 37/2018/CNT – Adjudicació a CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU i NOU VERD, SCCL el 
contracte per a l’execució de les obres, LOT 1 i LOT 2,  d’urbanització de l’eix de la via a la cruïlla 
de l’Av. Barcelona amb el c. Papiol
Serveis Urbans

52. Exp. 2954/2018/CMN – Adjudicació a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNA. els serveis 
de neteja dels aparcaments de la llosa de la via.
Relacions Internacionals

53. Exp. 8/2018/RI_PP – Transferencia a l’AJUNTAMENT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE l’import per 
al cofinançament de la trobada campament internacional de joves de ciutats agermanades amb 
Bühl.

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

 L’ALCALDE ACCTAL.
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