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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 d’octubre de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Hisenda

2. Exp. 61/2018/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de bonificació del 90% de la quota íntegra 
de l’impost de béns immobles per no complir els requisits necessaris.
Secretaria-Governació

3. Exp. 8/2018/EG_CU – Aprovar el conveni amb la PARRÒQUIA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT, 
sobre titularitat i ús del Claustre dels Trinitaris.
Recursos Humans i Organització

4. Exp. 11/2018/RH_SX – Aprovar la relació de treballs especials (hores o serveis extraordinaris) 
realitzats pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament durant al mes de setembre de 
2018.

5. Exp. 26/2018/RH_CG – Aprovar la relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament durant el mes de setembre de 2018.

6. Exp. 27/2018/RH_CG – Assignar un complement mensual a un treballador per la realització de 
tasques de superior categoria com Conserge Especialista.
Informàtica

7. Exp. 3843/2018/CMN – Satisfer el servei de manteniment de software de gestió per el període 
de l’1 de gener al 14 de juny de 2018.
Serveis Socials

8. Exp. 154/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Josep Tarradellas, 
núm. 16-22, Bl. 1, 1r 3a.

9. Exp. 155/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de la Rambla Sant Francesc, 
núm. 24, 3r.

10. Exp. 156/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer del Nord, núm. 6, 
Esc. B, 3r 3a.

11. Exp. 157/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Moja, núm. 17, 3r 
6a.

12. Exp. 158/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer de les Cabanyes, 
núm. 27, 2n 6a.

13. Exp. 159/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Ferrers, núm. 67, 
1r.

14. Exp. 160/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge del carrer Graupera, núm. 42, 
1r B.
Solidaritat i Cooperació

15. Exp. 3156/2018/EG_SA – Fer una nova aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT per a la quarta fase del Projecte 2773.

16. Exp. 3157/2018/EG_SA – Fer una aportació al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, corresponent a l’exercici 2018, per al Projecte 3050.
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Serveis Urbanístics
17.Exp. 50/2017/URB_OMA – Resoldre el recurs de reposició presentat contra la llicència 

concedida per acord de la Junta de Govern Local el dia 8/1/2018.
18.Exp. 97/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 

construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar en l’immoble del carrer Falcons de Vilafranca, 
núm. 1.

19. Exp. 113/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 
construcció d’edifici bifamiliar d’obra nova en l’immoble situat al carrer General Cortijo, núm. 5.

20. Exp. 122/2018/URB_OMA – Retirat pel servei per revisar.
21.Exp. 125/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 

d’enderroc de magatzem en planta baixa en l’immoble situat al carrer Montblanc, núm. 30.
22. Exp. 126/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres 

d’adaptació i instal·lació d’ascensor en l’immoble situat al carrer General Cortijo, núm. 38.
23. Exp. 127/2018/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors per les obres de 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en l’immoble situat al Passatge Joan 
Fuster, núm. 19.

24. Exp. 3/2018/EG_CU – Aprovar i subscriure la minuta del document pel qual ADIF i ADIF-ALTA 
VELOCIDAD atorguen a l’Ajuntament de Vilafranca la concessió administrativa  per a l’ocupació 
del domini públic ferroviari.

25. Exp. 40/2018/EG_SR – Sol·licitar a la DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL de la 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA una subvenció per l’operació VINSEUM: Centre Nacional de la 
cultura del Vi, Fase 2.

26. Exp. 78/2018/CNT – Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte de les obres de reforma 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

27. Exp. 3654/2018/CMN – Adjudicar a FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA el contracte 
administratiu menor del subministrament i canvi de la caldera del Teatre Cal Bolet.
Serveis Urbans

28.Exp. 127/2018/EG_CON – Deixar sense efecte el conveni de pràctiques no curriculars aprovat 
per decret d’alcaldia i ratificat a la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2018 i subscriure 
un nou conveni de cooperació educativa amb l’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE 
BARCELONA (ESAB), de la  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) per a realització 
de pràctiques acadèmiques externes curriculars.

29. Exp. 107/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per l’adquisició d’un 
camió i la construcció, subministrament i muntatge de la carrosseria per a la prestació del 
servei de deixalleria mòbil.
Cultura

30.Exp. 3760/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa LA PERLA 29, S.L. l’espectacle teatral Sopa de 
pollastre amb ordi.
Certificacions

31. Exp. 1860/2018/CMN – Aprovar la certificació núm. 1 i última, relativa a les obres d’Adequació de 
l’Espai de Bar Restaurant de l’Escorxador.

32. Exp. 56/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 4 relativa a les obres d’ampliació i reforma del 
Vinseum, Centre Nacional de Cultura del Vi. – FASE 1 B.
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Ratificar Decrets de l’Alcaldia
Serveis Urbans

33. Exp. 15/2017/CNT – Prorroga del contracte del servei de manteniment i reparació de vehicles 
tipus industrial amb l’empresa AUTOPREU SL.

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